
 

  

 

Vacature

  
 

 
                                                                                                                               

      
 

Gelling Veiligheid en Intergo Adviesbureau stellen voor vier jaar een pool
van veiligheidskundigen samen die op afroep beschikbaar zijn om op
diverse locaties in Nederland V&G-plannen op te stellen.

Lijkt het je geweldig om door het hele land te reizen, de situatie op locatie te
onderzoeken en een goed doordacht V&G-plan op te stellen? 
Dan zoeken we jou!

                                                                                                                          

Dit heb jij:
ervaring in het opstellen van V&G-dossiers voor utiliteitsgebouwen: je
moet in de afgelopen 12 maanden minimaal 5 V&G-plannen hebben
gemaakt en je kunt ons goede referenties geven;
het diploma Middelbare Veiligheidskunde (MVK) of Hogere
Veiligheidskundige (HVK);

 Gelling Veiligheid

Opleidingen, boeken en software op het
gebied van Arbeidsomstandigheden,
risicomanagement,verandermanagement
en arbeids- en procesveiligheid

Adres

Postadres
Gelling Publishing en Training
Postbus 249
2910 AE Nieuwerkerk aan den IJssel

Bezoekadres
Prins Alexanderlaan 1a
2912 AJ Nieuwerkerk aan den IJssel

tel kantoor 0180-319298
tel mobiel 06-51314903
email info@gelling.nl

 

 

Agenda 2020

17 september 2020
Start fysieke OVK - MVK opleiding voor
de bouw

23 september 2020
Start digitale / fysieke vervolgmodule
MVK opleiding

29 september 2020
Start digitale / fysieke OVK - MVK
opleiding

Bekijk de agenda op de website

http://www.sipkegelling.nl/
mailto:info@gelling.nl
mailto:info@gelling.nl
http://gellingveiligheid.nl/ovk-opleiding-vg-functionaris/
http://gellingveiligheid.nl/mvk-opleiding-regulier/
http://gellingveiligheid.nl/ovk-opleiding-vg-functionaris/
http://gellingveiligheid.nl/agenda/


een MBO-diploma voor bouw- en / of installatietechniek;
beschikbaarheid van minstens 1 of 2 dagen per week om op pad te gaan
en V&G-plannen te schrijven. In een gesprek overleggen we hier met jou
verder over.

Dit bieden wij:
uitdagend werk voor ondernemende veiligheidskundigen die graag reizen
en op locatie werken;
de mogelijkheid om als zelfstandige tegen een marktconforme beloning
vier jaar aan de slag te gaan bij een mooie club mensen met een hart
voor veiligheid.

 

Interesse?
Stuur voor 8 juli een motivatiebrief en CV naar secretariaat@gelling.nl.

Heb je vragen over deze vacature? Bel dan met Sipke Gelling van Gelling
Veiligheid: 0180-319298.

We kijken ernaar uit om met je samen te werken!

 

 

Met hartelijke groet, 

Sipke Gelling

Gelling Veiligheid
ps:

Belangstelling voor het aanbod van Gelling Veiligheid of andere vragen? Bel
(0180-319298 / 06-51314903 ) of mail (info@gelling.nl) gerust!

En... Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

 

BEKIJK DE WEBSITE van Gelling Veiligheid

SCHRIJF U IN voor de nieuwsbrief van Gelling
Veiligheid
 

 

 

 

 

van Gelling Veiligheid

 

Social media

 

http://gellingveiligheid.nl/
http://gellingveiligheid.nl/aanmelden-voor-nieuwsbrief/
http://gellingveiligheid.nl/agenda/
https://nl.linkedin.com/in/sipke-gelling-2087b914
http://twitter.com/gellingpublish

