TECHNISCH ADVISEUR MODIFICATIE
& UPGRADE PROJECTEN
Fire Safety First B.V. (FSF) is een compacte, wendbare, kundige en snelgroeiende regieorganisatie,
ingericht om multifunctioneel, merkonafhankelijk onderhoud en beheer te doen op het gebied
van brand- en vluchtveiligheid in de breedste zin des woord. FSF heeft contracten bij grote
complexe opdrachtgevers.
Als technisch Adviseur modificatie & upgrade projecten ben je verantwoordelijk voor de
advisering van klanten op het gebied van blusgas-, sprinkler-, BMI en NVI-installaties en ben je de
technische vraagbaak binnen de organisatie en daarbuiten.

JOUW PROFIEL

DE JUISTE KANDIDAAT
+ HBO werk- en denkniveau en ± 10 jaar werkervaring in de brandbeveiliging.
+ In het bezit van het diploma Projecteringsdeskundige of de bereidheid om dit te behalen.
+ Je communiceert gemakkelijk met interne en externe opdrachtgevers en hebt een goede
beheersing van de Nederlandse taal.
+ Je denkt in oplossingen en je bent stressbestendig.
+ Je bent een echte teamplayer, hebt een proactieve houding en jouw enthousiasme voor het vak
breng je graag over op je collega's.

WAT HOUDT DE FUNCTIE IN?
In jouw rol als Technisch Adviseur projecten en onderhoud ben je verantwoordelijk voor de
advisering van klanten op het gebied van brandbeveiliging. Daarnaast ben je een sparringpartner
voor onze onderaannemers om samen tot een onderhoud/installatie te komen die aan alle
normeringen voldoet. Je bent tussen de 40% en 60% van je tijd aanwezig bij klanten,
onderaannemers en projecten.
Vanwege deze brede werkzaamheden zijn niet alleen een analytisch denkvermogen, maar ook
uitstekende communicatieve vaardigheden van belang. Je bent in staat om te schakelen met de
OEM leveranciers over technisch inhoudelijke zaken en pakt naast je adviserende rol, ook
modificatie en upgrade projecten aan, voor onze klanten.
Klanttevredenheid verbeteren is een dagelijks streven waarbij je samen met het team de
klantverwachting probeert te overtreffen.

JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN
+ Modificatie & Upgrade Projecten begeleiden, in samenspraak met de contractmanager
+ Het uitbrengen van offertes
+ Het begeleiden van complexe storingen en inspecties
+ Beoordelen van onderhoudsrapportages en oplossen van de restpunten
+ Het samenstellen van draaiboeken en werkplannen
+ Het beoordelen van TMB (Tijdelijke Maatregelen Brandveiligheid) en de kwaliteitsbewaking
+ Ontwerp en projectie in overeenstemming met de klant en onderaannemer.

WIJ BIEDEN

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?
+ Geld, niet onbelangrijk.
+ Een baan bij één van de meest toonaangevende bedrijven op het gebied van brand- en
vluchtveiligheid.
+ Ongekend goede werksfeer en een informele afdeling.
+ Een leaseauto en een telefoon
+ 25 vakantiedagen + de vrije keuze tussen 12 ADV dagen of een hoger bruto maandsalaris.
+ Uitdagend werk om helemaal in op te gaan, zodat je af en toe vergeet dat je aan het werk bent.

INTERESSE?

STUUR ONS JE MOTIVATIE
Je sollicitatiebrief met CV kan je sturen naar: HR-SKG@skfiresafetygroup.com
Indien je vragen hebt, kun je contact opnemen met Bianca van Hoof, HR Manager, 076-5487000.
Actieve acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

