
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificatie Instelling voor Beveiliging en Veiligheid B.V. 

(CIBV) zoekt een: 

 

 

AUDITOR/INSPECTEUR op het gebied van 
Brandmeldbeveiliging 
 

CIBV (onderdeel van Bureau Veritas) is een onderneming, gespecialiseerd in certificatie 

van brand- en inbraakbeveiliging. Het gaat daarbij om sprinkler- en blusgasinstallaties, 

brandmeldinstallaties, UPD opstellers, REOB onderhoud van blusmiddelen alsmede BORG 

en PKVW inbraakbeveiliging. 

Bovendien heeft CIBV een Regeling voor certificering van Opstellers van 

Uitgangspuntendocumenten (UPD’s en IPB’s) en is CIBV een exameninstelling op het 

gebied van brand- en inbraakbeveiliging. 

DE FUNCTIE 

Auditor/Inspector Brandmeld- en ontruimingsalarmbeveiliging 

Als Auditor/Inspecteur voor de CCV certificatieschema’s voor brandmeld- en 

ontruimingsalarminstallaties verricht u onder meer de volgende werkzaamheden: de 

beoordeling op een effectieve implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem (audit), 

het beoordelen van apparatuur en meetmiddelen alsmede het controleren van 

beveiligingsprojecten. Bovendien bent u binnen CIBV verantwoordelijk voor alle activiteiten 

op het gebied van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Aangezien een aantal audits 

gecombineerd wordt met de audits voor de BORG regeling 2005 Versie 2, wordt de 

auditor/inspecteur ook op dat gebied opgeleid. 

UW PROFIEL 

 HBO werk- en denkniveau, door opleiding of door ervaring 

 In bezit van de diploma’s projecteringsdeskundige brandmeld- en 

ontruimingsalarminstallaties of bereid deze diploma’s te behalen  

 Branchekennis 

 In bezit van het diploma TBV of bereid dit diploma te behalen 

 In bezit van het diploma IRCA ISO 9001 lead auditor of bereid dit diploma te behalen 

 Goede communicatieve vaardigheden 



BUREAU VERITAS INSPECTION AND 
CERTIFICATION THE NETHERLANDS B.V. 

 Afdeling Human Resources  

 Computerweg 2, 3821 AB, AMERSFOORT 

 Telefoon:  088 – 450 5500 

 E-mail:            hrmnld@nl.bureauveritas.com 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BUREAU VERITAS INSPECTION AND 
CERTIFICATION THE NETHERLANDS  B.V. 

 Afdeling:  Human Resources  

 Postbus:  Computerweg 2, 3821 AB,  AMERSFOORT 

 Telefoon: 088 – 450 5500 

 E-mail: hrmnld@nl.bureauveritas.com 

 

AANBOD 

Een uitdagende en veelzijdige functie met volop ruimte voor verdere ontwikkeling binnen 
een succesvol en ambitieus team. Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

GEÏNTERESSEERD?  

Uw schriftelijke sollicitatie met CV ontvangen wij bij voorkeur per e-mail: 
hrmnld@nl.bureauveritas.com.  
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