Wij zijn per direct op zoek naar een
Legionellapreventie-adviseur Drinkwaterinstallaties
Bedrijfsomschrijving
Biobeheer is een laboratorium en consultancy bureau op het gebied van water- en luchtkwaliteit met als
specialisatie de Legionella bacterie en microbiologische metingen ten behoeve van het binnenmilieu.
Biobeheer is onderdeel van de Value8 Tech Group; een bundeling van op dit moment vier technische
bedrijven binnen de investeringsportefeuille van Value8.
Als medewerker Legionellapreventie-adviseur kom je te werken in een informeel team met gedreven
collega’s die klaar staan om alle ervaringen met jou te delen.
Functie
Binnen deze functie ben je in staat om zelfstandig een Risicoanalyse uit te voeren en een
Legionellabeheersplan op te stellen conform BRL 6010. 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.
Taken en verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•

Het verrichten van technische inspecties aan drinkwater- en proceswaterinstallaties
Het opstellen van Risicoanalyses en Beheersplannen en NEN 1006 keuringen
Het adviseren en begeleiden van installatiewerkzaamheden
Het uitvoeren van brononderzoeken
Het opleveren en bespreken van de opgestelde Risicoanalyses en Beheersplannen met de klant

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal een afgeronde technische MBO opleiding
Cursus NEN 1006 en / of BRL 6010
Ervaring in de (drinkwater) installatietechniek
Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie
Uitstekende communicatieve vaardigheden zowel telefonisch, persoonlijk als schriftelijk
Accuraat bij het verwerken van resultaten en rapportages
Oplossingsgericht en stressbestendig
Proactieve en klantgerichte werkhouding
Kennis en ervaring met het gebruik van Microsoft Office
VCA diploma

Ben jij de collega die wij zoeken en voldoe je aan de functie eisen mail je motivatie en CV naar:
Dhr. P. Bruinsel : bruinsel@biobeheer.nl

