
 

 

 

 

Legionella Preventie Adviseur (M/V) fulltime 

Als Legionella Preventie Adviseur onderhoudt u nauw contact met een vaste selectie  
aan key-accounts. U bent uitermate goed in staat om te denken en doen vanuit de 
klantverwachting –en perspectief. De Legionella Preventie Adviseur heeft uitstekende  
kennis en ervaring op het gebied van wet –en regelgeving en is in staat om dit om te  
zetten naar de praktijk. 
 
U houdt zich bezig met het bezoeken van locaties en panden ten behoeve van het  
Opstellen van risico-inventarisaties en het geven van adviezen ten aanzien van de  
borging van de drinkwaterkwaliteit. 
 
Het ontzorgen van onze opdrachtgevers als ook het ter plaatse adviseren en begeleid- 
en inzake vraagstukken op het gebied van drinkwaterveiligheid behoort eveneens tot  
het takenpakket. De Legionella Preventie Adviseur is zowel analytisch als technisch  
inhoudelijk sterk en kan zich goed inleven in de werkomgeving van de opdrachtgever. 
 

Wat vragen wij? 
Wij vragen goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Het  
opleidingsniveau is MBO+, bij voorkeur een afgeronde opleiding MTS werktuigbouw- 
kunde of installatietechniek. U beschikt over een geldig rijbewijs (B). 
 

Competenties 
Onze nieuwe collega is een teamspeler met passie voor het vak. Ervaring als adviseur  
of inspecteur is een pré. U bent communicatief en sociaal vaardig, klantvriendelijk en  
klantgericht. Accuratesse, flexibiliteit en zelfstandigheid behoren tot uw kernkwalitei- 
ten. De Legionella Preventie Adviseur wordt grotendeels intern opgeleid.  
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Bedrijfsomschrijving 
Aqua Assistance BV is een professionele speler binnen de mark van drinkwaterveiligheid  
en kenmerkt zich door kennis, vooraanstaande technieken en innovatie. Servicegericht- 
heid en kwaliteit staan voorop. Onze core business richt zich op advisering/begeleiding/ 
verkoop binnen de drink –en proceswaterindustrie, in het bijzonder legionella preventie  
en wateradvisering. Onze opdrachtgevers zijn onder meer overheidsinstellingen, woning- 
bouwcorporaties, zorginstellingen, sportaccommodaties, hotels en productiebedrijven. 
Aqua Assistance BV telt circa 30 personeelsleden. 
 

Standplaats 
De standplaats is Helmond. Het voorzieningsgebied is geheel Nederland. 
 

Geboden wordt 
Wij bieden een marktconform salaris en een tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzicht  
op een vaste aanstelling. Voor de functie van Legionella Preventie Adviseur wordt een  
leaseauto geboden en goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een  
premievrij pensioen.  
 

Solliciteren? 
Stuur uw motivatie met CV vòòr 15 februari 2017 per post naar: 
 
Aqua Assistance BV 
T.a.v. Mw. L. Van De Kerkhof 
Weg op den Heuvel 9 
5701 NV Helmond 
 
of per email:  
lianthevandekerkhof@aquaassistance.nl  
 
Vragen kunt u richten aan: 
Mevr. L. Van De Kerkhof 
0492-66 00 00 
 
N.B. Acquisitie naar aanleiding van deze 
vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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