
 
 

Over Intertraining 

Intertraining staat voor (brand)veiligheid. Dit doen wij op het gebied van training, techniek en 

advies. Wij ontzorgen klanten en wij streven ernaar om continue de hoogste kwaliteit te 

leveren. Intertraining is dan ook een professionele partij die te allen tijde onafhankelijk en 

deskundig advies levert. Zo zijn wij steeds weer op zoek naar vernieuwing om onze diensten 

en producten te ontwikkelen en verbeteren. Hierbij staat een persoonlijke aanpak centraal. 

Hierdoor voelen de medewerkers zich gewaardeerd en ervaren een aangenaam gevoel. 

Door de groei van onze jonge dynamische organisatie zijn wij, voor de afdeling Advies, op 

zoek naar een: 

 

Adviseur brandveiligheid (full time) 

 

Profiel: 

Als adviseur brandveiligheid wordt van je verwacht dat er binnen de (wettelijke) kaders 

adviezen worden gegeven over brandveiligheid en -preventie om de kwaliteit van 

bouwwerken te waarborgen. Krijg je energie van het verzamelen en analyseren van alle 

relevante informatie? Weet je jezelf en het bedrijf goed te presenteren en ben je betrokken 

en geïnteresseerd in de opdrachtgever? Dan past deze functie bij jou. Uiteraard ben je een 

ervaren brandveiligheidsadviseur, die zelfstandig het werk kan uitvoeren. Jouw uitdaging 

verder ligt in het ondersteunen van onze andere adviseurs. Het past bij je om te werken in 

een team van collega's en je laat je niet gek maken door de dynamische omgeving. 

 

Functievereisten: 

• Minimaal HBO werk- en denkniveau; 

• Kennis van het Bouwbesluit; 

• Flexibele werkhouding; 

• Diploma Bouwplantoetser en/of Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallatie 

• Communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk; 

• Het kunnen uitvoeren van vuurlastberekeningen en overslagberekeningen is een pré; 

• Gevoel voor commerciële verhoudingen. 

 

Wat bieden wij? 

• 40-urige dienstverband 

• Werken in een enthousiast team 

• Volop ruimte om opleidingen te doen 

• Marktconform salaris 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

• Informele werksfeer met familiaire normen en waarden 

 

Interesse? 

Spreekt de functie je aan en herken jij je in het persoonsprofiel? Stuur dan CV en motivatie 

op naar info@intertraining.nl. Als er nog vragen zijn over deze functie, dan kun je telefonisch 

contact met ons opnemen 0252-684848. Wil je meer weten over Intertraining kijk dan op 

onze website: www.intertraining.nl of volg ons op Facebook, Twitter of LinkedIn. 

 

Soort dienstverband: Voltijd 


