Beschrijving functie
Wij zijn per direct op zoek naar een Legionellapreventie-adviseur
drinkwaterinstallaties voor Aqua-Terra Nova B.V.
Aqua-Terra Nova (gevestigd in het Westland en Asperen) is sinds
1996 een leidend advies-, onderzoeks- en Ingenieursbureau voor
Water, Milieu, Ruimte, Ecologie en op het gebied van
Legionellapreventie, waarbij risico analyses, Legionella-beheerplan
en praktijk cursussen worden geboden, alsook controles worden
verzorgd van keerkleppen en het reinigen van boilersystemen en
leidinginstallaties.

Milieu consultancy
Watermanagement
Ruimtelijke ordening

Aqua-Terra Nova BV
Zuidweg 79
2671 MP Naaldwijk
telefoon 0174 – 625246
fax 0174 – 629744
www.aquaterranova.nl

De functie
Binnen de functie verricht je technische inspecties aan drinkwater- en proceswaterinstallaties en ben je in
staat om zelfstandig een Risicoanalyse uit te voeren en een Legionellabeheersplan op te stellen conform BRL
6010. Je adviseert over en begeleidt installatiewerkzaamheden, werkt tekeningen uit, en voert
brononderzoeken uit.
Je Werkt zelfstandig aan projecten waarbij het begeleiden en oplossen van vraagstukken en calamiteiten bij
onze opdrachtgevers voorop staat. Je bent in staat je adviezen middels een gedegen rapportage op te leveren
en de gegeven adviezen op een heldere manier toe te lichten.
Eisenpakket
Onze verwachtingen
Wij zoeken iemand die
•
Vol enthousiasme is over veiligheid, en wil bijdragen aan veilig wonen en werken.
•
Een MBO-diploma heeft en ervaring in de (drinkwater)installatietechniek
•
Je hebt minstens 2 jaar ervaring in een vergelijkbare functie
•
Je hebt een cursus/training NEN1006 en/of BRL 6010 gedaan
•
VCA-diploma
•
Je hebt ervaring met het MS office pakketten en AutoCAD tekenen
•
Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift
•
Je werkt resultaatgericht, bent stressbestendig en hebt een proactieve, klantgerichte werkhouding
•
Bij het verwerken van resultaten en rapportages ben je accuraat
•
Service en kwaliteit staan bij jou voorop, en je bent in staat bij te dragen aan de innovatiekracht van
onze organisatie.
Info salaris
Salaris is marktconform, met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Arbeidsvoorwaarden
Als Legionellapreventie-adviseur kom je te werken in een open en informeel team met gedreven
professionals, die klaar staan om alle ervaringen met jou te delen. Het is een functie waarin je een uitgelezen
kans krijgt om bij te dragen aan je eigen succes en het succes van de organisatie binnen een uiterst boeiende
omgeving.
Solliciteren:
Ben je geïnteresseerd? Stuur je schriftelijke reactie met CV naar Aad Wubben:
E-mail: a.wubben@aquaterranova.nl

