
 

Bargmann & Van Ek Bouwconsulting BV uit Almere zoekt een: 

Energieprestatie adviseur (EP-U basis) 
36-40 uur (m/v) 

Met een affiniteit voor bouw en duurzaamheid  

Dit ben jij 
▪ Je hebt een affiniteit met bouwkunde en 

duurzaamheid.  
▪ Je hebt het certificaat EP-utiliteit basis. 
▪ Bij voorkeur heb je ervaring met het 

opstellen en actualiseren van energielabels. 
▪ Je hebt ervaring en kennis met VABI. 
▪ Zelfstandigheid en verantwoordingsgevoel. 
▪ Geen negen tot vijf mentaliteit. 
▪ Goede schriftelijk en mondelinge 

vaardigheden en contactuele eigenschappen. 
▪ Oplossend denkvermogen. 
▪ Teamplayer. 
▪ Bekend met automatisering als Officepakket, 

Word en Excel. 
▪ In bezit van een Rijbewijs (B). 
 
Voldoe je nog niet aan de criteria, maar ben je 
wel bezig met de opleiding EP-U basis. 
Solliciteer dan ook! 
 
 
 

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 uitdagende afwisselende functie in een 

jong dynamisch team in een omgeving die 
altijd in beweging is. 

▪ Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 
▪ Een goed salaris met passende 

voorzieningen behorende bij je opleiding en 
werkervaring. 

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

Je werk 
Als EP-U basis adviseur houd jij je in hoofdzaak bezig met het zelfstandig opstellen van nieuwe en het 
actualiseren van bestaande energielabels voor utiliteit. Maar je maakt ook maatwerkadviezen, scenario’s en 
doorrekeningen. Tevens onderzoek je mogelijkheden om utiliteitspanden te kunnen verduurzamen en 
energiezuiniger te maken. In deze functie ben je een belangrijke schakel in gehele proces tussen 
opdrachtgever, uitvoerende partijen en andere projectpartners. Ons werkgebied is hoofdzakelijk de 
randstad en omgeving. 
 

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 

http://www.bouwconsultancy.nl/

