
Wie zoeken wij?
Voor de uitbreiding van onze werkzaamheden zoeken wij een Coördina
tor Innovatieve Technieken. Iemand die affiniteit en liefst ook kennis 
heeft van innovatieve technieken en meehelpt om onze doelen te 
bereiken. Ben jij iemand met een flexibele geest en instelling, dan 
stellen wij daar flexibele arbeidsomstandigheden tegenover. Zowel qua 
samenstelling van je werkweek als van de locatie voor jouw werkplek! 
Voor deze functie zoeken wij iemand met de volgende eigenschappen:
 Affiniteit met energiebesparing in de gebouwde omgeving;
  Interesse in innovatieve, duurzame en verbeterde technieken voor 

de gebouwde omgeving;
  De wil om te weten hoe deze technieken werken en hoe ze kunnen 

worden toegepast;
  De juiste skills om relaties met verschillende brancheorganisatie 

verder uit te breiden;
 Gestructureerd en nauwkeurig kunnen werken;
 In staat om in te spelen op de actualiteit;
 Een luisterend maar kritisch oor;
 Initiatiefrijk en in staat om initiatieven verder vorm te geven;
 Zeer goede contactuele eigenschappen;

De Coördinator Innovatieve Technieken voert een eerste beoordeling uit 
van de energieprestatie van de duurzame en verbeterde technieken die 
fabrikanten ons voorleggen. Zij of hij verwerkt de uiteindelijke beoor
deling door ons College van Gelijkwaardigheid. Ook initieert en onder
zoekt zij/hij de mogelijkheden tot verbreding van onze database.

Wat wensen wij?
Voor deze veelzijdige en afwisselende functie is een HBO opleiding 
energietechniek, werktuigbouw of vergelijkbare studierichting wense
lijk. Enige ervaring in de installatietechniek of bouwfysica is gewenst. 
Gelet op de veelvuldige contacten met leveranciers en gebruikers is 
een dienstverlenende instelling en een goede uitdrukkingsvaardigheid 
in het Nederlands vereist. Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn 
marktconform. 

Ga de uitdaging aan!
Herken jij je in deze functie en durf jij de uitdaging aan om bij Bureau 
CRG  een (nu nog) kleine organisatie  te bouwen aan de groei en 
verbreding van onze activiteiten? Stuur ons dan jouw sollicitatie. Wij 
bieden je volop de gelegenheid om jezelf te ontwikkelen en eigen 
verantwoordelijkheid te nemen. 

Stuur je motivatie en CV naar Peter ’t Lam: p.lam@bcrg.nl.
Mocht je meer informatie wensen, stuur je vragen of verzoek voor 
nadere uitleg dan ook naar dit emailadres.

Ben jij bekend met of sterk geïnteresseerd in innovatieve, 

duurzame technieken? En kun jij die producten en 

systemen met een nauwkeurig en kritisch oog bekijken? 

Dan ben jij de kandidaat die Bureau CRG kan versterken. 

Wij zoeken een gedreven  Coördinator Innovatieve Technieken

Wie zijn wij?
Bureau CRG is een stichting die, samen 
met haar onafhankelijk college van 
deskundigen, van innovatieve, duur
zame en verbeterde technieken de 
verklaringen en onderbouwingen met 
energetische prestaties beoordeelt. 
Als we die verklaringen goedkeuren, 
publiceren we ze in onze databank.

Veel verschillende marktpartijen 
raadplegen deze databank met ge
controleerde kwaliteits, gelijkwaar
digheids of EMGverklaringen. Zo 
werken wij voor onder meer Bouw en 
Woningtoezicht, vastgoedeigenaren 
en energieprestatieadviseurs. Deze 
partijen gebruiken onze verklaringen 
om de wettelijk verplichte energie
prestatieberekeningen uit te voeren of 
te controleren. Hoewel onze prioriteit 
op dit moment vooral ligt bij de ener
gieprestatie, zijn wij ook in staat om 
gelijkwaardigheidsverklaringen van 
andere, gebouwgebonden syste
men te controleren en  
te registreren.


