Vacature
(Senior) Physical Security Consultant
Heb jij een jarenlange ervaring binnen security management (Technisch & Organisatorisch) en los jij
graag security problemen op nog voordat zij zich manifesteren? Heb jij een goed inzicht in de diverse
bedrijfsprocessen binnen al even verschillende sectoren en draag je procesoptimalisatie hoog in het
vaandel? En werk jij graag met een grote mate van zelfstandigheid, maar wil je ook onderdeel zijn
van een groter geheel? Dan ben jij misschien de freelancer waarnaar wij op zoek zijn om ons ‘oneteam’ van security consultants te versterken.

Wie zijn wij?
R&T consultancy is een volledig onafhankelijk adviesbureau, gespecialiseerd in veiligheid in de
ruimste zin van het woord. Onze klanten, voornamelijk in high-risk omgevingen en organisaties
binnen de vitale infrastructuur, hebben ons de afgelopen jaren uitgedaagd met integrale veiligheid
vraagstukken en rekenen op ons volledig onafhankelijk advies.
R&T consultancy behoort tot de R&T Group, waarvan ook de bedrijven Robrechts & Thienpont
België, SCOPE en Praetorian Engineering deel uit maken. Ons totale team bestaat uit 35 consultants,
met elk één of meerdere specifieke competentiedomeinen binnen security.
Om ons team in Nederland te versterken, zijn we op zoek naar een (senior) security consultant.

Aan de slag als (senior) security consultant?
Je gebruikt nu al jouw uitgebreide kennis en ervaring van security techniek en organisatie in de
uitvoering van projecten bij klanten in zeer uiteenlopende sectoren. Belangrijk is dat je oog hebt voor
de samenhang tussen verschillende bedrijfsprocessen en zo een waardevolle bijdrage kan leveren
aan klanten.
In de rol van (senior) security consultant ligt jouw focus zowel op strategische als ook
organisatorische en technische aspecten van beveiliging. Je adviseert klanten voor de correcte
toepassing van wet- en regelgeving en je brengt de huidige situatie in kaart van de aanwezige
elektronische en bouwkundige beveiligingsmaatregelen.
Als security consultant begrijp jij de behoefte van onze diverse klanten en weet jij die
veiligheidsvraagstukken te vertalen naar een concreet plan van aanpak, waarbij je altijd de juiste
balans weet te vinden tussen beveiliging en de focus op de primaire business. Je weet hierbij
draagvlak te creëren bij de verschillende interne stakeholders van klanten.
In deze rol ben je verantwoordelijk voor het uitwerken van o.a. het beveiligingsbeleid, risicoanalyse,
programma’s van eisen, audits, opstellen van procedures en bijvoorbeeld security awareness
trainingen. Of je verleent de klant advies inzake integrale veiligheidsstukken. Voor jouw strategisch
advies kun je als expert terugvallen op jouw accurate kennis aangaande wet- en regelgeving, jouw
risico-preventief denken en inzichten in integrale veiligheid. En uiteraard jouw up-to-date technische
kennis van elektronische en bouwkundige beveiligingsmaatregelen.
Onze opdrachten worden, afhankelijk van de concrete vraagstelling, in teamverband of zelfstandig
uitgevoerd. Je bent verantwoordelijk voor de opvolging en uitvoering van security (deel)projecten.
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Als projectleider ben je eindverantwoordelijke van het project, de SPOC/single point of contact van
de opdrachtgever van de klant en stuur je (indien aanwezig) het projectteam aan.
Je werkt bij R&T consultancy samen met een team van ervaren (technische en organisatorische)
security experts, waardoor kennisdeling een enorm pluspunt is. Je bouwt binnen een enthousiast team
mee aan de verdere toekomst van R&T Consultancy.

Wat vragen we van jou als (senior) security consultant?
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

HBO/Academisch werk en denkniveau;
Minimaal 5 jaar relevante werkervaring binnen physical security in complexe organisaties;
Afgeronde opleiding Security Management of Integrale Veiligheidskunde (beide op HBO
niveau);
De volgende certificeringen zijn een pré:
• RSE - Registered Security Expert;
• CPO - Certified Protection Officer;
• CPP - Certified Protection Professional.
Je hebt een vlotte pen en goede communicatie- en presentatie skills, in het Nederlands en
het Engels;
Je hebt een uitgebreid en up-to-date technisch en organisatorisch inzicht in fysieke
beveiligingsmaatregelen en bent volledig onafhankelijk van marktpartijen;
Je bent analytisch, gestructureerd en nauwkeurig;
Je bent discreet, resultaatgericht en durft verantwoordelijkheid nemen;
Je bent uiterst klantgericht en begrijpt perfect wat klanten nodig hebben en zet jouw
ervaring en deskundigheid in om tot het gewenste resultaat te komen;
Je hebt een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Je bent betrokken en maakt graag deel uit van een groter team.

Ons voorstel
•
•
•
•
•

Een freelance overeenkomst van onbepaalde duur;
Uitdagende en inspirerende projecten die jouw ambitie stimuleren;
Een open, authentieke en dynamische bedrijfscultuur;
Je komt terecht binnen een team van leuke en ervaren collega’s;
Aandacht voor jouw work/life balance.

Interesse
•
•

Stuur een e-mail met je cv en motivatie naar info@rtconsultancy.nl ter attentie van Frans
Visser.
Omschrijf in een vijftal zinnen jouw persoonlijkheid.
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