ERT-Team
Het Emergency Respons Team kortweg ERT-team wordt
veelal ingezet waar hoogrisico werkzaamheden uitgevoerd
worden, de kans op een incident groot is en bij BRZO
aangewezen bedrijven. Een ERT-team bestaat uit een
supervisor, rescuer en assistent. Deze functionarissen
worden geacht maatregelen te nemen en instructies op te
volgen welke binnen het werkgebied zijn voorgeschreven.
Het werkgebied bestaat uit de installatie of omgeving waar de
werkzaamheden worden uitgevoerd, maar de directe
omgeving aangezien hierdoor risico’s van buitenaf kunnen
ontstaan. In geval van een incident moet adequaat
ingegrepen worden.
Wat mag u van de medewerkers werkzaam als ERT-teamlid
verwachten?
Kwalificaties supervisor:
• VCA-VOL
• Rijksdiploma brandmeester ( Nbbe ) of bevelvoerder
nieuwe stijl ( IFV )
• Redding op hoogte en uit besloten ruimte
• Medisch geschikt
• Aangesloten bij een brandweerkorps
• Voldoet aan leidraad oefenen
Kwalificaties rescuer:
• VCA basis
• Brandwacht / manschap A/B ( Nbbe / IFV )
• Redding op hoogte en uit besloten ruimte
• Medisch geschikt
• Aangesloten bij een brandweerkorps
• Voldoet aan leidraad oefenen

Kwalificaties assistent:
• VCA basis
• Brandwacht / manschap A/B ( Nbbe / IFV )
• Redding op hoogte en uit besloten ruimte
• Medisch geschikt
• Aangesloten bij een brandweerkorps
• Voldoet aan leidraad oefenen
• Werken als Buitenwacht
• Gasmeten EX-OX-TOX
Taakgericht:
• Toezicht houden op algemene brandveiligheid
• Optreden bij een calamiteit
• Kennis op het gebied van repressief
handelen in geval van brand
• Pro actieve houding op het gebied van veiligheid
• Communiceren met opdrachtgever inzake de
geldende procedures en grootste gevaren binnen het
werkgebied
Wat mag u van ons verwachten?
U heeft binnen TSA Safety Services een vast
aanspreekpersoon (Operationeel Manager)
en gaan wij regelmatig met u in overleg
ter evaluatie. Wij staan voor
hoogwaardige en klantgerichte
dienstverlening op het gebied
van veiligheid, ingericht volgens
de ISO9001 en VCA-P en
bezitten een sterke knowhow
op het gebied van veiligheid
op de werkvloer

