
(Junior) Adviseur Brandveiligheid

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

Functieomschrijving
Nieuwenhuijse Arends heeft de ambitie om verder te groeien. Om deze groei te continueren zijn wij
op zoek naar een (junior) adviseur brandveiligheid. Omdat ieder gebouw uniek is in gebruik, organisatie, 
risico en indeling, lever je maatwerk. Je analyseert de risico’s en denkt in mogelijkheden.
Je biedt onze klanten een kosteneffectieve oplossing en bent (mede)verantwoordelijk voor het opstellen
van inhoudelijke rapporten en adviezen.

Jouw dagelijkse taken en verantwoordelijkheden als (junior) adviseur zijn onder meer:
• Bouwplantoetsing, het (onder begeleiding) opstellen van een brandveiligheidsadvies;
•    Het uitvoeren van gebouwinspecties en brandveiligheidsonderzoeken voor nieuwe en bestaande     	
pppgebouwen;
• Het interpreteren en verwerken van de inspectiegegevens;
• Het begrijpen en interpeteren van relevante wet- en regelgeving;
• Het analyseren van relevante factoren die bij onze opdrachtgever het brandveiligheidsniveau

beïnvloeden en dat vertalen in een advies (risicogericht denken);
• Rapporteren/aanbevelingen doen/vervolg onderzoeken aangeven;
• Opstellen offertes.

Je werkgebied omvat voornamelijk Oost-Nederland, waarbij wij klanten bedienen in o.a.
de volgende segmenten:
• Overheden;
• Woningbouwcoöporaties;
• Zorginstellingen;
• Bedrijven/industrie.



Competenties
Belangrijke gevraagde competenties zijn:

Persoonlijke effectiviteit
• Eigen sterkten en zwakten kennen
• Kritische blik
• Zorgvuldigheid
• Analytisch denken en handelen
• Flexibel kunnen werken
• Stressbestendigheid
• Plannen en organiseren

Samenwerken
• Vakoverstijgend kunnen denken
• Effectief communiceren, zowel mondeling als schriftelijk
• Proactief optreden en initiatief nemen

Externe oriëntatie
• Omgevingssensitiviteit
• Omgaan met politieke krachtenveld
• Overtuigingskracht
• Externe klantgerichtheid

Functie-eisen (vaardigheden)
Je beschikt over:
• Minimaal een HBO-opleidingsniveau en bij voorkeur de richting 

Integrale Veiligheidskunde of Bouwkunde; 
• Affiniteit met risico-inventarisaties en -analyses;
• Een integere en eerlijke persoonlijkheid;
• Een methodische en leergierige houding.

Wat wij bieden
Je werkplek bevindt zich in een koetshuis te Enschede op het landgoed Hof Espelo. Wij 
bieden je een afwisselende baan bij een informele organisatie die volop in beweging is. Je 
krijgt bij ons een marktconform salaris. Je werkt in een team met ervaren collega's. 
Daarnaast krijg je bij ons de mogelijkheid om je te ontwikkelingen, is er aandacht voor 
individuele (loopbaan) wensen en zijn er opleidingsmogelijkheden.

Je reactie
Voor nadere inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met dhr. Nick Brinkman, teamleider/adviseur 
brandveiligheid, tel. 053 431 30 00. Je interesse in deze functie kun je kenbaar maken door je CV en 
motivatie te sturen naar contact@nabr.nl.
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