
ISPS MANAGEMENT

CONSULTANT HEALTH & SAFETY

Als Consultant H&S geef je praktisch en no nonsense advies over arbeidsveiligheid bij
onze opdrachtgevers in de productie,- logistieke-, maritieme en chemiesector. Dagelijks
ben je bezig met VCA/VCU en ISO 45001 managementsystemen, het uitvoeren van
interne audits, Risico Inventarisatie & Evaluaties, BHV- en brandveiligheidsadvies,
blootstellingsonderzoeken en machineveiligheid.

Je vind het leuk om regelmatig als Veiligheidskundige of Safety consultant bij een
opdrachtgever te werken. Je hebt een heldere kijk op Health en Safety risico’s en geeft
advies en/of trainingen over hoe deze te beheersen. Je brengt het veiligheidsbewustzijn
binnen bedrijven op een hoger niveau en zorgt dat bedrijven in compliance zijn met
geldende wet- en regelgeving.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden

• Je identificeert risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid en geeft 
verbetervoorstellen en adviezen;

• Je informeert over en implementeert verbeteringen als gevolg van nieuwe 
wetgeving, normen en richtlijnen;

• Je bent het directe aanspreekpunt voor onze opdrachtgevers;
• Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van voorlichting, 

trainingen en management informatie op HSE gebied om kennis en bewustzijn van 
onze opdrachtgevers verder te vergroten;

• Je hebt ervaring met het uitvoeren van verdiepende HSE onderzoeken 
(blootstelling, machineveiligheid, e.a.);

• Het runnen en uitbouwen van onze Safety afdeling;
• Je rapporteert tijdig en helder in Word, Visio, Excel en PowerPoint. 

Competenties

• In bezit van HBO diploma met specialisatie veiligheid (MVK/HVK);
• Enige jaren werkervaring in Health & Safety management 
• Ervaring met geldende (management) systemen ISO 45001, Veiligheidsladder, 

BRZO en VCA;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
• Geen 9 tot 5 mentaliteit;
• Communicatief sterk en kan goed presenteren;
• Proactieve instelling en je bent gewend om initiatieven te nemen;
• Zoekt continu naar verbetermogelijkheden in je werk en je werkomgeving;
• Woonachtig in de regio Rotterdam of bereid te verhuizen, 
• In bezit van Rijbewijs B.

Wat bieden wij

• Werken voor nationale en internationale opdrachtgevers;
• Een leuke en zeer afwisselende baan voor min. 32 uur in de week;
• Marktconforme salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Goede pensioenregeling;
• Scholing- en training faciliteiten;
• In teamverband een schat aan werkervaring opdoen.

Wil je solliciteren op deze functie? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar 
d.westerveld@octant-advies.nl t.a.v. mevr. D. Westerveld  

Jan Campertlaan 8b – 3201 AX Spijkenisse – 0181 611 244

mailto:d.westerveld@octant-advies.nl

