DLP-er ( Deskundig Leidinggevende Projecten )
De Deskundig Leidinggevende Projecten houdt toezicht op
de gezonde en veilige werkomstandigheden van uw
medewerkers gedurende de uitvoering van projecten in
(mogelijk) verontreinigde grond.
Deze functionaris dient maatregelen te nemen en instructies
op te volgen, voorgeschreven binnen het werkgebied, ter
voorkoming van gezondheidsrisico’s en calamiteiten op
plaatsen waar door werkzaamheden risico’s voor personen
en/of installaties en bedrijven kunnen ontstaan. Het
werkgebied bestaat uit het afgebakende terrein waar de
werkzaamheden plaatsvinden maar ook de directe omgeving
aangezien hierdoor risico’s van buitenaf kunnen ontstaan.
Hij/zij geeft instructie en voorlichting aan de aanwezigen op
het projectterrein en rapporteert aan de projectleider. Tot het
takenpakket behoort onder andere het uitvoeren van diverse
metingen van de verontreinigde grond, controle op de
aanwezige vergunningen en compliance wet- en regelgeving
en de hiervoor benodigde administratie
Wat mag u van de medewerker, werkzaam als DLP-er,
verwachten?
Kwalificaties:
• DLP Certificaat
• VCA-VOL
• Gasmeten (ex-ox-tox)
• Training kleine blusmiddelen
• Werken met onafhankelijke ademlucht
• Medisch goedgekeurd, niveau afhankelijk van de
vervuilingsklasse

Competenties
• Projecten begeleiden op VGM-gebied
• Houdt zich aan wet- en regelgeving vanuit
Arbowet, milieu, BRL en CROW 132
• Maakt dagelijks de voorgeschreven rapportage op
• Beheerst de Nederlandse taal in woord en
geschrift
• Spreekt iedereen aan bij overtredingen van de
voorgeschreven maatregelen
• Treedt adequaat op in geval van een calamiteit
Wat mag u van ons verwachten?
U heeft binnen TSA Safety Services een vast
aanspreekpersoon (Operationeel Manager), die tevens
voor de TSA medewerkers zorg draagt voor de toolboxen
en werkplekinspecties op uw locatie. De planning van de
medewerkers vindt centraal plaats en ook hiervoor heeft
u één vast aanspreekpersoon. Daarnaast gaan wij
regelmatig met u in overleg ter evaluatie. Wij staan voor
hoogwaardige en klantgerichte dienstverlening op het
gebied van veiligheid, ingericht volgens de ISO-9001 en
VCA-P.

