
 

Door uitbreiding van werkzaamheden is Brusche Elektrotechniek op zoek naar: 
 
 

(Junior) Werkvoorbereider Beveiligingstechniek (m/v) 
 
 

Functieomschrijving  
• Als (Junior) Werkvoorbereider Beveiligingstechniek maakt je uiteenlopende elektrotechnische 

projecten voor de afdeling Beveiligingstechniek gereed. Je bereid werktekeningen voor, verzorgt 
de detailengineering, maakt berekeningen, assisteert bij het opstellen van Rapporten  van 
Oplevering (RvO) en verzorg je de voorbereidende werkzaamheden voor logboek, plannen van 
aanpak etc. 

• Assisteert de projectleider beveiliging bij het maken van meer- & minderwerk calculaties 

• Verricht alle voorkomende administratieve werkzaamheden.  

• Het vervaardigen van revisie- en werktekeningen. 

• Signaleren van meer- en minderwerkzaamheden en deze melden bij de projectleiding.  

• Heeft richtlijnen, werkinstructies en procedures na die betrekking hebben op kwaliteits-, Arbo- en 
milieubeleid.  

• Leveren van een actieve bijdrage aan verbetertrajecten en het continu verbeteren van eigen 
processen.  

 

Functie-eisen 
• Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden. 

• Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 

• Teamplayer. 

• Zorgvuldig en discreet te werk kunnen gaan. 

• In het bezit van VCA BASIS (of de bereidheid deze opleiding te halen). 

• Een MBO-E opleiding (BOL niveau-4) of een gelijkwaardig werk- en denkniveau. 

• In bezit van het diploma Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties, MBV, TBV, 
projecteringsdeskundige (of de bereidheid deze opleidingen te halen). 

• Beschikt over een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) namens de minister van Veiligheid en 
Justitie. 

• Bereidheid tot het volgen van product specifieke trainingen. 

• Ervaring met MS-Office en Syntess ERP systemen is een pré. 
 

Wat bieden wij 
Een verantwoordelijke functie met de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling. Naast een plezierige, 
informele werksfeer biedt Brusche Elektrotechniek je uitstekende arbeidsvoorwaarden en een 
aantrekkelijk salaris afhankelijk van kennis en ervaring. Daarnaast biedt Brusche Elektrotechniek je de 
mogelijkheid binnen de organisatie te werken aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling door 
middel van opleidingen.  
 

Reageren 
Ben je geïnteresseerd in deze functie, dan ontvangen wij graag je sollicitatie per mail t.a.v. de afdeling 
P&O via vacature@brusche.nl onder vermelding van ‘Vacature (Junior) werkvoorbereider 
beveiligingstechniek’. 
 
Wil je meer informatie over deze functie, dan kun je contact opnemen met Bertus Wetering, via 
telefoonnummer 0546-863227 of e-mail info@brusche.nl. 

 


