
 
 
 
 
Vacature: Bouwkundig inspecteur (zelfstandig) bij Home Profs 
 
Werkgebied: Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland 
 
Als bouwkundig inspecteur Home Profs voer je bouwtechnische keuringen uit bij overwegend 
particuliere opdrachtgevers.  
Je voert zelfstandig op representatieve en deskundige wijze diverse soorten keuringen uit te weten 
aankoopkeuring, meeloopkeuring, opleverkeuring en verkoop klaar keuring. Je rapporteert volgens 
vaste sjablonen aan de directie van Home Profs.  
Je draagt op een positieve wijze bij aan de bekendheid van Home Profs in het algemeen en in het 
aangewezen werkgebied in het bijzonder.  
 
Je hebt:  
• Een afgeronde bouwkundige opleiding, minimaal op middelbaar niveau.  
• Goede contactuele en communicatieve eigenschappen.  
• Minimaal 5 jaar ervaring in een bouwkundige functie.  
• Overtuigingskracht  
 
Je bent:  
•  Breed bouwkundig onderlegd.  
•  Bereid om te werken binnen het Home Profs concept 
•  Enthousiast en gedreven binnen het vakgebied.  
•  Resultaat en kwaliteitsgericht, doortastend, flexibel en proactief  
•  In het bezit van eigen vervoer. 
•  Bereid tot het volgen van vaktechnische opleidingen en cursussen. 

Je kan:  
•  Gestructureerd werken en administreren.  
•  Goed overweg met Microsoft Office (Word, Excel, Outlook).  
•  Goed overweg met de Nederlandse taal in woord en geschrift.  
•  Goed samenwerken en werken in teamverband.  
•  Snel schakelen tussen meerdere opdrachten die je onder handen hebt.  
 
Je wilt:  
• Je blijvend ontwikkelen.  
•  Een zelfstandige en uitdagende functie binnen een groeiende organisatie.  
 
Je gaat:  

•  Werken met keuringstools en volgens de werkwijze van Home Profs (sweater met logo, 
communicatie)  
•  Op je website aangeven dat je aangesloten bent bij Home Profs, met een link naar  
www.homeprofs.nl  

Vereisten:  

• Geldige inschrijving bij de KvK 

• Opgave BTW nummer en Verklaring Arbeidsrelatie/ Zelfstandigheidverklaring 

• Niet onder surseance van betaling staan 

• Verklaring omtrent gedrag (VOG) 

http://www.homeprofs.nl/
http://www.homeprofs.nl/


• Afschrift van bescheiden (relevante diploma’s en/of certificaten) waaruit blijkt dat de aspirant 
ingeschrevene een relevant denkniveau heeft op minimaal MBO niveau binnen de vastgoed 
gerelateerde sector; 

• Bewijs van minimaal drie jaar aantoonbare relevante werkervaring in het uitvoeren van 
bouwkundige inspecties/controles of direct daaraan gerelateerd werk (dit laatste ter beoordeling 
door Home Profs); 

• Een drietal (3) bouwkundige keuringen niet ouder dan 1 jaar; 

• Actuele Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

Wij:  
• Bieden per keuring een marktconforme vergoeding inclusief reiskosten.  
 
Solliciteren: stuur je motivatie en je cv per mail naar info@homeprofs.nl  
Meer informatie: stel je vragen op: info@homeprofs.nl of neem contact op met Dhr. M.Borreman, 06 – 
52 16 35 16 


