Divisie-informatieblad
Maritiem
Doelstelling
Onze medewerkers kunnen een belangrijke rol spelen binnen de klantorganisatie, door hen te
adviseren en toezicht te houden op ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een pragmatist
Veiligheid en Brandveiligheidsbeleid.
Dienstverlening
Detachering van gediplomeerde en ervaren adviseurs / toezichthouders op het gebied van Veiligheid
en Brandveiligheid op full- of parttimebasis. Hieronder verstaan wij o.a. de functies:
•

Veiligheidskundige (Safety Manager).

•

Veiligheidstoezichthouder / adviseur (Safety Officer).

•

Brandwacht 1e klasse.

•

Hoofd Brandwacht.

•

Helicopter Landing Officer.

Functieaspecten (niet uitputtend)
Kennis van
Nationale en internationale wetgeving, inclusief de erkende managementsystemen.
Taken
•

Ontwikkelen van kaders/ normen en het hierop gerichte beleid.

•

Advisering over implementatie en borging van het beleid.

•

Opstellen/ ontwikkelen en evalueren van plannen en procedures.

•

Uitvoeren van risico inventarisaties.

•

Ondersteuning bij beoordelen van plannen/ documenten van opdrachtnemers.

•

Voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van inspecties en audits.

•

Registreren, onderzoeken en verslaglegging van incidenten / afwijkingen.

•

Interpretatie van trendanalyses en advisering hieromtrent.

•

Toezicht op werkzaamheden in relatie tot brandveiligheid.

•

Patrouilleert regelmatig, met name op plaatsen met verhoogd brand / veiligheidsrisico.

•

Toezicht op toegankelijkheid en indicatie van vluchtroutes.

•

Controleert bedrijfseisen inzake brandveiligheid (bijv. via werkvergunningen systeem).

•

Uitvoeren van gasmetingen en rapportage hierover.

•

Gereed zetten / houden van brandbestrijdingsmiddelen en toezicht op bereikbaarheid ervan.

•

Mogelijke brandbare materialen en stoffen evenals stoffen die ons milieu kunnen belasten van de
werkplek te verwijderen c.q. te weren of in overleg weg te laten nemen.

•

Mag brandgevaarlijk werk stoppen. Men dient dan wel direct de klant hiervan in kennis te stellen.

•

Hij controleert na afloop van de brandgevaarlijke werkzaamheden of er geen brand meer kan
uitbreken door restwarmte, smeulen, broei, etc.

•

Veiligheid tijdens transport van mensen en materialen via boot of helikopter..

•

Het maken van rapportages en geven van advies betreffende (brand)veiligheid.

•

Bijdrage leveren aan vakinhoudelijke voorlichting en onderricht.

•

Alle vakinhoudelijke administratieve taken.
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Persoonsgebonden aspecten (niet uitputtend)
Opleiding
Middelbaar veiligheidskundige (MVK), Hogere Veiligheidskundige (HVK), Hoofd brandwacht (HBT).
Andere kwalificaties
•

Veiligheid voor operationeel leidinggevende (VOL).

•

Nogepa 0.5 en Opito

•

Medisch goedgekeurd voor de offshore

•

Helicopter Landings Officer training (HLO).

•

Gasmeten en gasanalyse.

•

Goede computer en rapportagevaardigheden.

•

Minimaal Nederland en Engelstalig in woord en geschrift.

Ervaring
Tussen de 2 en 15 jaar ervaring binnen olie en gas sector.
Competenties
•

Goede communicatieve vaardigheden op alle niveaus.

•

Flexibele en innoverende instelling.

•

Teamspeler welke meerwaarde levert door zelfstandigheid en kennis.

Prijsindicatie
Uurtarieven
De tarieven liggen tussen de € 42,- en € 120,- per uur, gedurende normale werktijden.
Dit tarief is echter exclusief:
•

B.T.W.

•

Reis- en verblijfskosten

•
Materiaalkosten.
Na iedere aanvraag zal een professionele offerte worden verstrekt.
Contactgegevens
Telefonnummer
E-mail

: 0031 (0)78- 622 05 00
: info@disc.eu
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