
 

  

Adviseur industriële (brand)veiligheid 

Bij Kappetijn Safety Specialists bouwen we aan veiligheid binnen unieke bedrijven en bijzondere overheden. Van nucleaire 
organisaties tot veiligheidsregio’s en van grote zeehavens tot spoorwegemplacementen. Wij komen er om te helpen de 
bedrijfscontinuïteit te borgen en te zorgen dat bij calamiteiten veilig en effectief kan worden opgetreden door 
bedrijfsnood- en brandweerorganisaties. De ontwikkeling van een brandweertrein, het oprichten en evalueren van een 
(gezamenlijk) brandweerkorps, het analyseren van incidentscenario’s met gevaarlijke stoffen bij een chemische fabriek of 
het uitvoeren van wereldwijde benchmarks. Het zouden zomaar jouw nieuwe werkzaamheden kunnen zijn. 
 

Werkzaamheden: 

- Het identificeren en beoordelen van incidentscenario’s en brandveiligheidsrisico’s bij hoog risico bedrijven en 
beoordelen van brandweeraanwijzingen; 

- Het uitwerken van brandveiligheidsconcepten, inzetconcepten en repressieve voorzieningen voor de geïdentificeerde 
scenario’s en risico’s in bedrijfsbrandweerrapporten en brandveiligheidsrapportages; 

- Het ontwerpen en implementeren van samenwerkingsverbanden tussen industrie, overheid en havenbedrijven in 
haven- en industriegebieden; 

- Het in algemene zin adviseren op het gebied van industriële brandveiligheidsvraagstukken en evalueren van incidenten. 
 

Wat hebben wij te bieden? 

- Bijzondere projecten bij bijzondere opdrachtgevers; 
- Een prettige, informele werkomgeving met superveel ambitie en verantwoordelijkheid;  
- Passend salaris behorend bij jouw professionele achtergrond, ervaring en persoonlijke inzet; 
- Auto, laptop & smartphone, werken in de Van Nelle fabriek (Unesco-locatie!); 
- Lidmaatschap (jong) Havenvereniging Rotterdam, voor leuke netwerk activiteiten en excursies; 
- Maken van, of bijdragen aan, artikelen die ook internationaal in vakbladen worden gepubliceerd; 
- Bezoek aan (en spreken op?) een congres of symposium (ook internationaal);  
- Direct contact en projecten met andere organisaties die behoren tot “de besten in hun soort”;  
- Een goede balans tussen werk en privé; 
- Fijne collega’s waarmee je projecten, ervaringen en kennis deelt. 
 

Profiel kandidaat 

- HBO of WO opleiding, bijvoorbeeld in de richting van chemie of chemische technologie; 
- 3 tot 5 jaar werkervaring in een functie met veiligheids- en continuïteitsvraagstukken; 
- Bereidheid om te reizen i.v.m. internationale projecten; 
- Uitstekende uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels;  
- In bezit van rijbewijs B. 

 
 
KSS biedt deze uitdagende functie in een klein, professioneel team. Het werk doen wij deels vanuit kantoor en deels bij 
onze (internationale) klanten. Thuiswerken behoort tot de mogelijkheden. 
Onze adviseurs zijn veelgevraagd voor het schrijven van artikelen in vakbladen en als gastsprekers tijdens symposia 
 
Interesse in deze vacature? 
Stuur je CV en motivatiebrief naar Trudy Slingerland (t.slingerland@kappetijn.eu). 
 
Wil je liever eerst meer informatie, mail of bel naar Kees Kappetijn (k.kappetijn@kappetijn.eu / 06-5181 9151). 

 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
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