
 

 

Installatiedeskundige                                                
brandmeld-  en ontruimingsinstallaties 

 
 

• Heb je een leuk baantje, en ben je wel tevreden, lekker op de automatische piloot?  
Blijf lekker zitten waar je zit, je hoeft alleen nog maar oud te worden! 

 
• Ben je een elektrotechnisch talent en zoek je uitdaging in het brandbeveiligingswereldje, waar je 

zelfstandig te certificeren brandmeld- en ontruimingsinstallaties aanlegt conform de normen, 
keurig netjes in bedrijf stelt samen met een van de projecteringsdeskundigen, en zelf ziet wat je 
aangelegd hebt? 

• Ben je nieuwsgierig hoe het zit met regeltjes en eisen, zie je het als uitdaging storingen op te 
sporen en zelfstandig te verhelpen? 

• Ben je leergierig, vind je het leuk om in een klein team van specialisten landelijk te opereren, 
geen nummer zijn maar een collega? 

• Ben je bereid wat tijd te stoppen in opleidingen en mee te draaien in de 24-uurs 
bereikbaarheidsdienst? 

• Wil je jezelf ontwikkelen en groeien in een gecertificeerd branddetectiebedrijf tot wat jij zelf wil 
zijn? 

 
Kom dan in actie en stuur je CV naar Akugo Security!!!! 

 
Werkzaamheden: 
§ Het landelijk zelfstandig installeren van complete brandmeld- en ontruimingsinstallaties 
§ Het beoordelen van de projectie ten opzichte van de huidige gebouw situatie 

 
Verantwoordelijkheden: 
§ Verantwoordelijk voor controle en uitvoer van installatiewerkzaamheden van bekabeling, 

montagesystemen, bevestigingsmiddelen ( met en zonder functiebehoud), apparatuur en 
transmissiewegen 

§ Verantwoordelijk voor het ondertekenen van tekeningen en checklisten m.b.t. functie-behoud 
leidingtrajecten 

§ Verantwoordelijk voor (tussentijdse) controles van transmissiewegen en oplevering van de 
installatiewerkzaamheden 

§ Rapporteert aan de projectleider 
 

Functie- en opleidingseisen:  
§ Minimaal MBO-3 werk- en denkniveau 
§ Ervaring in het aanleggen van elektrotechnische installaties conform NEN 1010 
§ Minimaal drie jaar ervaring in het aanleggen van brandmeld- en ontruimingsinstallaties 
§ Diploma Basis Veiligheid VCA 
§ Rijbewijs B 
§ Diploma Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties 
§ Betrouwbaarheidsverklaring 

 

SOLLICITEREN 

Heeft deze vacature je interesse gewekt en herken jij jezelf in deze functie stuur dan je CV en motivatiebrief naar 
e-mail: info@akugo.nl  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met dhr. Jules van Tienen tel: 0485-442151 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


