Auditor
(vacaturenummer: 210206)
Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is het publiek kennisinstituut voor crisisbeheersing en
brandweerzorg dat staat voor een veilig en veerkrachtig Nederland. De medewerkers van het IFV
zetten zich in om met onderzoek, onderwijs, informatie en ondersteuning de veiligheidsregio’s,
Rijksoverheid en crisispartners onderling te verbinden en te versterken.
Bureau Toezicht Examinering en Certificering, onderdeel van het IFV, heeft de uitdagende opdracht
om het auditen van opleidingsinstituten die initiële brandweeropleidingen verzorgen te organiseren.
Daarbij wordt gebruikt gemaakt van het landelijk vastgesteld waarderingskader Kwaliteit Aanbieders
Brandweeropleidingen (KAB).
Voor het uitvoeren van de audits van opleidingsinstituten zijn we op zoek naar:

Auditor ( voor 2 à 3 audits per jaar)
Onderzoekend, analytisch, waarderend

De functie en kernactiviteiten
Als auditor ben je lid van het auditteam dat onder regie van Bureau Toezicht Examinering en
Certificering een audit van opleidingsinstituten uitvoert. Daarbij ligt de focus op opleidingsinstituten die
initiële overheidsbrandweeropleidingen verzorgen. Dit doe je volgens een waarderende, lerende,
onderzoekende methode. Je bereidt een audit voor aan de hand van onder andere het
waarderingskader KAB, de zelfevaluatie die een opleidingsinstituut heeft uitgevoerd en onderliggende
documenten. Onder leiding van de leadauditor werk je het programma en de vragen voor de auditdag
uit. Je voert met het auditteam (een leadauditor en twee auditoren) de audit uit op een
opleidingsinstituut. Je evalueert de auditdag en geeft input voor en feedback op het concept
auditrapport opgesteld door de leadauditor, die namens het auditteam rapporteert aan het Hoofd
Bureau Toezicht Examinering en Certificering. Tevens zorg je dat je je in je rol als auditor continu
ontwikkelt door actief deel te nemen aan opleidingstrajecten en intervisiebijeenkomsten.

Functie-eisen
−
−
−
−
−
−
−
−

HBO werk- en denkniveau
Aantoonbare kennis van / ervaring met brandweeronderwijs
Aantoonbare kennis van werkwijze en cultuur van de brandweer
Ervaring in de rol van auditor of affiniteit met auditing en waarderend onderzoeken
Bereidheid om te investeren in scholing en intervisie
Aantoonbare onderzoeksvaardigheden zoals waarnemen, analyseren van bronnen, accuraat
formuleren van bevindingen en conclusies zowel mondeling als schriftelijk
Ervaring met het werken in een (onderzoeks)team, dat gedeelde opvattingen op uniforme wijze
uitdraagt.
Je bent in dienst bij een Veiligheidsregio.

Competenties
‒
‒
‒
‒
‒

Analytisch onderzoekend
Integer
Communicatief
Onafhankelijk
Vasthoudend

Wat bieden wij?
Een uitdagende functie binnen een stimulerende en collegiale werkomgeving. Invulling van deze
functie geschiedt op basis van collegiale detachering op jaarbasis, vanuit jouw werkgever. Jouw
inzet wordt gevraagd gedurende 2 à 3 audits per jaar. Uiteraard in overleg met je werkgever. Per audit
moet je rekening houden met een inzet van 28 uur. De vergoeding aan je werkgever bedraagt €
1647,80 excl. btw per audit (28 uur) en € 235,40 excl. btw voor vier uur intervisie. Hier is de
reiskostenvergoeding bij inbegrepen.

Interesse?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Hoofd Bureau Toezicht Examinering en
Certificering Yvette Smits, telefoon 06 - 426 07 619. Heb je belangstelling voor de functie en pas je
binnen het geschetste profiel, vraag dan eerst medewerking van jouw werkgever. Stuur dan je een
korte motivatie met curriculum vitae uiterlijk 16 april 2021 naar inhuur@ifv.nl, onder vermelding van
vacature Auditor en het vacaturenummer 210206
Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een kandidaat uit een van de veiligheidsegio’s die
nog niet vertegenwoordigd zijn in de poel van auditoren. Het betreft de veiligheidsregio’s die bij de
BOGO zijn aangesloten: veiligheidsregio’s Flevoland, IJsselland, Twente, Noord- en Oost-Gelderland,
Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid
Het sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 28 april 2021.

