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Meettechnicus / Bouwfysicus 
 

Thermodicht is een onafhankelijk meet- en validatiebureau voor zowel de particuliere als 

professionele markt. Wij richten ons op niet-destructief onderzoek (NDO) en bouwfysica. Vanuit 

onze vestiging te Haren (Gn) werken wij door geheel Nederland met gekwalificeerde medewerkers 

om metingen en onderzoeken te verrichten voor een diversiteit aan opdrachtgevers.  

 

Arbeidsvorm: Freelancer in deeltijd (uren in overleg) 

Start functie  Standplaats: Haren (Gn) 

 

Je voert metingen uit op het gebied van o.a. warmte, vocht, ventilatie, duurzaamheid en 

brandveiligheid, en maakt gebruik van meetapparatuur met specifieke software. Je verwerkt de 

onderzoeksresultaten in rapportages. In deze werkzaamheden word je begeleid en verder opgeleid 

door een ervaren collega, met als doel door te groeien tot zelfstandig meettechnicus. 

 

Belangrijkste werkzaamheden: 

 Verricht luchtdichtheidsmetingen en ventilatiedebietmetingen in woning- en 

utiliteitsgebouwen, cleanrooms en operatiekamers enz. 

 Maakt thermografische opnames in verschillende situaties 

 Zorgt voor rapportages van uitgevoerde metingen 

 

Wat verwachten wij van jou: 

 Overleg met opdrachtgever omtrent de uitvoering van de werkzaamheden 

 Een klantvriendelijke  en flexibele opstelling 

 Verantwoordelijkheid voor de aan hem beschikbaar gestelde meetinstrumenten 

 Leeft richtlijnen, werkinstructies en procedures na van de klant 

 Bereid om incidenteel te overnachten 

 Werkt voornamelijk zelfstandig, maar ook in groepsverband met directe collega's 

 

Wij vragen: 

 Een relevante technische MBO/HBO opleiding, richting Bouwkunde of Werktuigbouwkunde 

(voorkeur met bouwfysica en natuurkunde) 

 Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk (Engels en Duits is 

een pre) 

 In het bezit van een geldig rijbewijs B, en VCA-diploma (of bereid deze VCA te willen halen) 

 Goed kunnen werken met office 2007, voornamelijk Excel en Word 

 

Informatie & sollicitatie: 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de heer H.J. Bos, 

vestigingsmanager, mobiel nummer: 06 21 42 53 09 

 

Mail je motivatie met Curriculum Vitae naar info@thermodicht.nl 

 

Of stuur je gegevens naar: 

Thermodicht 

Kromme Elleboog 64 

9751 RE Haren (Gn) 


