
 

Bargmann & Van Ek Bouwconsulting BV uit Almere zoekt een TRAINEE: 

Energielabel Adviseur EP-W (werk-opleidingstraject) 
36-40 uur (m/v) 

Volg een opleidingstraject en ga direct aan de slag als EP-W adviseur  

Dit ben jij 
▪ Heb jij interesse of affiniteit met bouw, 

vastgoed of duurzaamheid.  
▪ Ben je leergiering en enthousiast en zoek je 

een leuke uitdaging in een dynamisch team. 
▪ Wil je een opleidingstraject volgen en direct 

aan de slag als EP-W adviseur. 
▪ Ben jij deze persoon. Dan is dit je kans !!! 

 
Je werkzaamheden 
▪ Je start met de voorbereiding, gegevens en 

tekening verzamelen. 
▪ Als EP-W adviseur doe je woningopnames bij 

particulieren en huurders.  
▪ Je voert meetwerkzaamheden uit en bekijkt 

aanwezige installaties en beoordeeld of o.a. 
vloeren, muren en daken geïsoleerd zijn. Van 
deze onderdelen maak je foto’s voor het 
woningdossier. 

▪ Op kantoor verwerk je deze gegevens in een 
softwareprogramma waarin vervolgens ook 
het energielabel wordt gemaakt. 

 
 
 

Dit zijn wij 
Bargmann & Van Ek Bouwconsulting is een jong 
en dynamisch bouwkundig en installatie-
technisch adviesbureau dat werkt voor de 
professionele corporatie en vastgoedsector en is 
hoofdzakelijk werkzaam in het Randstedelijk 
gebied. Wij zijn een bedrijf dat zich heeft 
gespecialiseerd in het ontwerpen, begeleiden en 
adviseren van nieuwbouw, renovatie en 
onderhoud en verduurzamingsprojecten. 
 

Wij bieden je 
▪ Een ½ jaarcontract met optie tot verlenging 
▪ Een (theoretische) opleiding, extern, tot  

EP-W basis adviseur. Deze opleiding wordt 
afgesloten met 4 deel-examen. 

▪ Interne opleiding en begeleiding om je voor 
te bereiden op de praktijk. 

▪ Na deze periode ga je met een collega mee 
op pad en ga je ondersteunende 
werkzaamheden verrichten. 

▪ Na het behalen van je certificaat kun je 
zelfstandig aan de slag als EP-W adviseur. 

▪ Een goed salaris met passende 
voorzieningen behorende bij je opleiding en 
werkervaring. 

▪ Startend met een contract met intentie tot 
een vast dienstverband. 

Hoe is onze selectie procedure 
Stuur een motivatiebrief en CV naar e.vanek@bouwconsultancy.nl. Word jij geselecteerd dan volgt er een 
uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek zullen we uitgebreid ingaan op de vacature 
en de werkzaamheden. Tevens is er dan volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Is er vervolgens een 
klik, dan wordt je uitgenodigd om een dag mee te lopen in de praktijk met één van onze adviseurs. Als dit 
van beide kanten bevalt dan doen we je een voorstel. Het arbeidscontract is op basis van een werk en  
opleidingstraject met als toekomstig einddoel een vaste aanstelling.    
 

Interesse? Stuur uw sollicitatiebrief met CV naar e.vanek@bouwconsultancy.nl 
 
 

 

Bargmann & Van Ek Bouwconsulting BV 
Edelhertweg 11 
1338 EC Almere 
T. 036 – 530 41 17 
Email: redactie@bouwconsultancy.nl 
Meer informatie: www.bouwconsultancy.nl 
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