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Divisie-informatieblad  
 

Industrie 

 
Doelstelling 

 

Onze adviseurs kunnen een belangrijke rol spelen binnen de klantorganisatie, door hen te adviseren op 

het gebied van ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een pragmatist Veiligheid-, Kwaliteit- en 

Milieubeleid. 

  

Dienstverlening 

 

Detacheren van gediplomeerde en ervaren adviseurs op het gebied van Veiligheid-, Kwaliteit- en 

Milieuzorg op full- of parttimebasis. Hieronder verstaan wij o.a. de functies: 

• Middelbaar veiligheidskundige. 

• Hogere veiligheidskundige. 

• Kwaliteitsmedewerker. 

• Milieuadviseur. 

 

 

Functieaspecten (niet uitputtend) 

 

Kennis van 

Nationale en internationale wetgeving, inclusief de erkende managementsystemen. 

 

Taken 

• Uitvoeren van alle mogelijke risico inventarisaties (kwalitatief en kwantitatief). 

• Ontwikkelen van kaders/ normen en het hierop gerichte beleid.  

• Implementeren en onderhouden van managementsystemen. 

• Opstellen/ ontwikkelen en evalueren van plannen en procedures. 

• Creëren van instrumenten ter uitvoering van het beleid. 

• Advisering over implementatie en borging van het beleid. 

• Bewaking van gekozen en wettelijke kaders en doelstellingen en de hieruit voortvloeiende 

aansprakelijkheden. 

• Uitvoeren van- en advisering aangaande bestek-, ontwerp- en uitvoeringsstudies. 

• Ondersteuning bij beoordelen van plannen/ documenten van opdrachtnemers. 

• Onderhouden van contacten met opdrachtgevers en overheidsdiensten. 

• Aansturing van de onder hem ressorterende coördinatoren/ adviseurs.  

• Uitvoeren van audits en / of Inspecties. 

• Periodieke rapportages en verslaglegging. 

• Ondersteuning van klanten en toezichthouders op gebied van het te voeren beleid. 

• Voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van inspecties en audits. 

• Registreren, onderzoeken en verslaglegging van incidenten / afwijkingen. 

• Interpretatie van trendanalyses en advisering hieromtrent. 

• Bijdrage leveren aan vakinhoudelijke voorlichting en onderricht. 

• Deelname en voorzitten van (vak)overleg. 

• Alle vakinhoudelijke administratieve taken. 
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Persoonsgebonden aspecten (niet uitputtend) 

 

Opleiding 

Middelbaar veiligheidskundige (MVK), Hogere Veiligheidskundige (HVK), Kwaliteitsmanagement of 

Milieumanagement. 

 

Andere kwalificaties 

• Audit en inspectie training. 

• Ongeval onderzoek training. 

• Managementsystemen (ISO 9001, 14001 en OHSAS 18001) 

• Proces Management & Proces Risico Analyse training. 

• Veiligheid voor operationeel leidinggevende (VOL). 

• Goede computer en rapportagevaardigheden. 

• Minimaal Nederlands- en Engelstalig in woord en geschrift. 

 

Ervaring 

Tussen de 2 en 20 jaar ervaring in een industriële omgeving of op grote constructie projecten. 

 

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 € 50,- 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 

Telefoonnummer : 0031 (0)78 622 05 00 

E-mail   : info@disc.eu 

 


