
Gezocht: 
 

 

 

 

Veiligheidskundige MVK - Fulltime 

Veilig werken staat bij jou voorop. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Veiligheidskundige (MVK) ter 
uitbreiding van ons huidige team. Jij bent als SHE medewerker het zichtbare aanspreekpunt als het gaat om 
veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie. Alle operationele taken vallen onder jouw verantwoordelijkheid. Je 
bent innovatief, creatief en flexibel, want geen dag is hetzelfde! 
 
Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden: 

‒ Je brengt de Veiligheid en Kwaliteit continu naar een hoger niveau; 
‒ Tijdens de productie- en installatiefase van de projecten geef je begeleiding wat betreft de veiligheid van 

het personeel; 
‒ Je weet draagvlak te creëren en gebruikt hiervoor een gezonde dosis overtuigingskracht en je bent niet 

bang om mensen aan te spreken op onveilig gedrag; 
‒ Beheren van de RI&E en het opstellen van Taak Risico Analyses en werkprocessen; 
‒ Voorlichting geven aan het personeel; 
‒ Verantwoordelijk voor de technische staat van de veiligheidsmaatregelen, VGM plan e.d.; 
‒ Toolbox meeting organiseren en houden. 
‒ Jij zorgt ervoor dat jouw signalen zich vertalen naar een verbeterde werkwijze. 

  
Functie-eisen: 

‒ Je bent in bezit van een MVK-diploma en je hebt bij voorkeur ook een geldig VOL-VCA certificaat; 
‒ Je hebt enkele jaren ervaring als veiligheidskundige; 
‒ Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken; 
‒ Je hebt actuele kennis van wet- en regelgeving; 
‒ Je haalt energie uit het betrekken van collega’s betreft de naleving van het SHE beleid; 
‒ Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en je hebt een goede beheersing van de 

Nederlandse en Engelse taal; 
 

Wij bieden je een uitdagende functie aan in een jong,  enthousiast en innovatief team. 
 
Wil jij onze nieuwe collega worden? Wil je graag komen werken bij een innoverend bedrijf als Plant One 
Rotterdam? Stuur dan je motivatiebrief met je CV naar sollicitatie@plantone-rotterdam.nl  
 
 
N.B.: Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs! 
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