Projectleider Legionella / Senior Legionellapreventie Adviseur
Als Projectleider legionella / Senior Legionellapreventie Adviseur onderhoud je nauw contact met een
vaste selectie aan key-accounts, zoals woningbouwverenigingen, ziekenhuizen en
grote zorginstellingen. Je adviseert klanten wat betreft het waarborgen van de waterkwaliteit (o.a. drinkwater,
zwembadwater, proceswater, koeltorens) en je wordt daarbij administratief ondersteund door een vaste
binnendienst medewerk(st)er.
Je bent een professional die ambitieus is en een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft t.a.v. de
drinkwaterveiligheid bij onze klanten, en houdt hierdoor een goed overzicht op de in te zetten
werkzaamheden en beheerstaken. De Senior Legionellapreventie 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.
Daarnaast houd je je onder andere bezig met het bezoeken van vaste klanten (key-accounts) waarbij je als
aanspreekpunt voor deze klanten fungeert. Je ondersteund hen bij de inregeling van het legionellabeheer. Je
beoordeelt installaties ten behoeve van het opstellen van risicoanalyses. De bevindingen van
de onderzoeken en inspecties verwerk je in een rapportage. Hierbij bestaat de mogelijk om je
werkzaamheden vanuit huis te verrichten.
De Projectleider legionella / Senior 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 werktuigbouwkunde of installatietechniek. Je bent in het bezit van een diploma Adviseur Legionellapreventie (BRL6010).
Tevens heb je reeds meerdere jaren ervaring met drinkwater-/zwembadwater-/proceswaterinstallaties.
Daarnaast dient u te beschikken over een geldig rijbewijs (B).

Competenties
Onze nieuwe collega is een teamspeler met passie voor het vak. Je bent communicatief en
sociaal vaardig, klantvriendelijk en klantgericht. Accuratesse, flexibiliteit en zelfstandigheid
behoren tot jouw kernkwaliteiten.

Vacature

Bedrijfsomschrijving
Aqua Assistance BV is een professionele speler binnen de markt van waterveiligheid
en kenmerkt zich door kennis, vooraanstaande technieken en innovatie. Servicegerichtheid
en kwaliteit staan voorop.
Aqua Assistance BV onderscheidt zich door het totaalpakket wat wij onze klanten kunnen bieden, van
advisering tot chemische reiniging en alles daar tussen waardoor jij onze klanten volledig kan adviseren en
begeleiden.
Aqua Assistance BV telt circa 30 personeelsleden.

Standplaats
Ons kantoor staat in Helmond, echter het voorzieningsgebied is geheel Nederland. Thuiswerken is bij
ons geen enkel probleem!

Geboden wordt
Een jong, enthousiast team die graag de handen uit de mouwen steekt.
Tevens een marktconform salaris, leaseauto, laptop en telefoon van de zaak en tevens
een goede pensioenregeling.

Solliciteren?
Stuur je motivatie met CV naar:
lianthevandekerkhof@aquaassistance.nl
Vragen kan je richten aan:
Mevr. L. Van De Kerkhof
0492-66 00 00

N.B. Acquisitie naar aanleiding van deze
vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature

