Vacature Consultant safety en security

Wie zijn wij?
Adviserend ingenieursbureau (AIB) Safetech is een specialistisch adviesbureau op het
gebied van beveiliging en brandveiligheid. Het grootste deel van onze opdrachtgevers
bestaan uit high-risk bedrijven en instellingen en vallen binnen de vitale infrastructuur.
Ons team bestaat uit een kern van vaste adviseurs en een flexibele schil van specialisten.
Voor de projectleiding en algemene advisering zoeken we een consultant safety en
security.
Onze aandachtsgebieden zijn:





Beveiligingsadvies
Beveiligingsonderzoeken (red-teaming)
Informatiebeveiliging
Brandveiligheid

Als security professionals leveren wij op een onafhankelijke en integere wijze maatwerk.
Dit ga je doen
We geven je de mogelijkheid om te groeien in het werkgebied van jouw interesse en om
nieuwe zaken op te pakken en te ontwikkelen. Je gaat werken aan grote en kleine
adviesprojecten, waarbij je regelmatig externe specialisten aanstuurt.
We zoeken naar een consultant die op één van de vier aandachtsgebieden zelf een
specialist is en op hoofdlijnen bekend is met de andere drie aandachtsgebieden. Doordat
je specialist bent, kunnen we je ook regelmatig als docent inzetten bij een
zusterorganisatie om jouw kennis te delen. Dit is een integraal onderdeel van jouw
werkzaamheden als consultant.
Dit mag je van ons verwachten






Een afwisselende en uitdagende functie met veel eigen verantwoordelijkheid
Je werkt aan complexe beveiligingsprojecten en verkeert regelmatig in een
uitdagende omgeving of de vitale infrastructuur
Je gaat onderdeel uitmaken van een gezellig team van beveiligingsprofessionals
Flexibele werktijden
Een concurrerend salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden:
o 25 vakantiedagen bij een 40-urige werkweek
o Reiskostenvergoeding en op termijn een lease-auto
o Laptop
o Telefoon(kostenvergoeding)
o We geven je mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling, door het volgen van
opleidingen / cursussen tot zowel verbreding als verdieping in je vakgebied
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Dit vragen wij van jou















Je kunt goed organiseren en werkt planmatig en gestructureerd, je weet
prioriteiten te stellen
Je durft verantwoordelijkheid te nemen
Je communiceert makkelijk, zowel mondeling maar zeker ook schriftelijk in het
Nederlands. Vaardigheden in het Engels vormen een pré
Je hebt een HBO-bachelordiploma in een relevante richting, zoals security
management of integrale veiligheid(skunde)
Je hebt minimaal drie jaar ervaring als adviseur op het vlak van veiligheid,
integrale of fysieke beveiliging
Je hebt kennis van en ervaring met alarminstallaties, brandmeldinstallaties en
ontruimingsalarminstallaties
Je vindt het leuk om presentaties te geven
Een pré-employment screening maakt onderdeel uit van de selectieprocedure
Onze consultants moeten regelmatig worden gescreend voor projecten, zelfs tot
op het hoogste veiligheidsniveau. We verwachten dat je hieraan medewerking
verleent
Je bent gemiddeld één avond in de week beschikbaar om les te geven
Discretie
Betrokkenheid
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Minimale aanvullende opleidingen



DHM Security Management (keurmerk RSE (SERN))
Onderhoudsdeskundige of projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties of
technicus beveiligingsinstallaties

Je hebt bij voorkeur een van de volgende certificeringen / keurmerken (of je wilt een van
de volgende certificeringstrajecten graag volgen): MSec (SERN), CPP (ASIS), PSP (ASIS),
RSIP (IBEX), CPE (IBEX), CSIE (IBEX).
Dienstverband




Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Minimum aantal uren per week: 32
Maximum aantal uren per week: 40

Een aanstelling vindt pas plaats na een positief resultaat van de pré-employment
screening én het aanleveren van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
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