Word jij enthousiast van het geven van een goed brandveiligheidsadvies voor een uniek gebouw? Zie jij
jezelf werken in ons gerenoveerde koetshuis midden in de natuur van Hof Espelo in Enschede? Dan zijn
wij op zoek naar jou!
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

(Senior) adviseur brandveiligheid
NABR heeft de ambitie om verder te groeien. Om deze groei te continueren zijn wij op zoek naar een
(senior) 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 bent verantwoordelijk voor het
opstellen van inhoudelijke rapporten en adviezen en biedt onze klanten een veilige en kosteneffectieve
oplossing.
Wat ga je doen?
Jouw dagelijkse taken en verantwoordelijkheden als (senior) adviseur brandveiligheid zijn onder meer:
• Het begrijpen, interpreteren en toepassen van relevante wet- en regelgeving;
• Het verlenen van een brandveiligheidsadvies gedurende de SO-, VO- en DO-fase;
• Het opstellen van uitgangspuntendocumenten en notities brandveiligheid;
• Overleg met opdrachtgevers, bouwteams, architecten en het bevoegd gezag;
• Het onderbouwen van gelijkwaardigheden, waaronder het uitvoeren van berekeningen
(brandoverslagberekening, vuurlastberekening);
• Het uitvoeren van gebouwinspecties en brandveiligheidsonderzoeken voor nieuwe en
bestaande gebouwen.
Jouw werkgebied omvat voornamelijk Oost-Nederland, waarbij we opdrachtgevers hebben in
diverse segmenten. Wij werken onder andere voor architecten, woningbouwcorporaties,
zorginstellingen, (industriële) bedrijven en overheden.
Wie ben jij?
• Je bent oplossingsgericht en hebt een sterk analytisch vermogen;
• Je bent proactief en kunt risicogericht denken en handelen;
• Je hebt een kritische en zorgvuldige blik;
• Je kunt flexibel werken in een dynamische omgeving;
• Je bent sociaal vaardig en kunt zowel mondeling als schriftelijk goed communiceren;
• Je werkt gestructureerd en integraal aan een brandveiligheidsvraagstuk en neemt
je omgeving hierin mee.
Wat vragen wij van jou?
• Hbo werk- en denkniveau, een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur in de
richting van Integrale Veiligheidskunde of Bouwkunde;
• Het diploma Brandpreventiedeskundige 1 (of gelijkwaardig), het diploma
Brandpreventiedeskundige 2 is een pré;
• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring.

Wat bieden wij?
Jouw werkplek bevindt zich in een koetshuis in 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 ontwikkelen, is er aandacht voor individuele (loopbaan)wensen en zijn er
opleidingsmogelijkheden.
Geïnteresseerd?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marjolein Vloedgraven, teamleider/adviseur
brandveiligheid, telefoon: 053 431 30 00. Jouw interesse in deze functie kun je kenbaar maken door je cv
en motivatie te sturen naar contact@nabr.nl.

