Vacature (junior) Veiligheidskundige
Als (junior) Veiligheidskundigadviseur ben jij een specialist in het uitvoeren van RI&E's en
werkplekonderzoeken. Verzorg je trainingen, workshops en toolbox meetings. Afhankelijk van
jouw specifieke kennis en interesses kan jij je richten op verdiepende onderzoeken en advisering
op gebied van fysieke belasting, klimaat, geluid, stof, machineveiligheid en bijvoorbeeld
explosieveiligheid.
Je werkt veel op locatie bij de klant om hen te helpen bij het creëren van een prettige, gezonde en
veilige werkomgeving voor de werknemers. Daarnaast ben je geregeld te vinden op ons
hoofdkantoor in Leusden voor overleg met je collega adviseurs, je leidinggevende en het uitwerken
van je rapportages. En natuurlijk ook om bij te praten met je collega’s van de andere afdelingen
tijdens de gezamenlijke lunch die elke werkdag door Rienks wordt georganiseerd.
Wat wij vragen van jou:
 Je bent in het bezit van een afgeronde veiligheidskundige opleiding, bijvoorbeeld MVK of
IVK met de focus op Arbo en fysieke veiligheid (Health & Safety);
 Je hebt kennis van relevante wet en regelgeving;
 Je hebt enige ervaring (stage of werk) met betrekking tot veilig en gezond werken,
bijvoorbeeld binnen de arbodienstverlening;
 Je bent commercieel, klantgericht en in staat de relatie met de klant te onderhouden;
 Je beschikt over sterke mondelinge en schriftelijke vaardigheden, een uitstekend
organisatievermogen en je bent in staat zowel zelfstandig als in teamverband te werken.
 Je bent in het bezit van rijbewijs B en een auto;
 Je kunt uitstekend uit de voeten met Office programma’s zoals Exel.
 Je denkt in oplossingen én beschikt over een gezonde dosis humor.
Wat wij jou bieden:
 Een dienstverband voor 20 – 40 uur per week;
 Een prettige werksfeer met betrokken collega’s en afwisselende werkzaamheden binnen
diverse branches;
 Coaching en begeleiding op de werkvloer door collega adviseurs;
 Een jaarlijks duurzaam inzetbaarheidsbudget van € 500,-;
 25 vakantiedagen o.b.v. 1 FTE, met de mogelijkheid om per jaar 1 werkweek bij te kopen;
 Deelname aan onze collectieve zorgverzekering (CZ, Zilverenkruis, VGZ of Interpolis);
 Reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer;
 En natuurlijk een uitstekend salarisvoorstel.

Over Rienks
Wij zijn Rienks en wij gaan voor het beste! Rienks Arbodienst onderscheidt zich door een hoge
mate van deskundigheid en betrokkenheid. Wij zetten al onze kracht in om voor bedrijven
optimale condities te creëren voor een duurzaam gezondheidsbeleid. In balans zijn. Tussen
lichaam en geest. Tussen je goed voelen en beter presteren want gezonde medewerkers zorgen
voor gezonde bedrijven!

Het afbeeldingonderdeel met relatie-id rId2 is niet aangetroffen in het bestand.

Heb je interesse of wil je meer informatie over de functie? Stuur dan je cv of vraag naar
hrm@arbodienst.nl t.a.v. Merel of bel 024-371 99 75.

