Operationeel Veiligheidskundige
De operationeel veiligheidskundige draagt zorg voor de
algemene veiligheid tijdens uitvoering van werkzaamheden.
De Operationeel Veiligheidskundige is het verlengstuk van de
HSE afdeling van opdrachtgevers gericht op het operationele
veiligheid. Vanuit een specifiek voor deze functie ingerichte
opleiding is de functionaris in staat om de veiligheid op de
werkvloer te bewaken en te verhogen.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ziet hij/zij er op
toe dat de vooraf besproken VGM maatregelen juist worden
toegepast. Hij/zij spreekt mensen aan wanneer de vooraf
opgestelde veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
De operationeel veiligheidskundige is deskundig, slagvaardig
en in staat een praktische vertaalslag te maken.
Wat mag u van de medewerker, werkzaam als
Operationeel Veiligheidskundige, verwachten?
Kwalificaties:
• VCA-VOL
• 3 jaar ervaring in een toezichthoudende rol
• Operationeel Veiligheidskundige (Hobeon/SKO)
• Gasmeten (ex-ox-tox)
• Werken als buitenwacht
• Training kleine blusmiddelen en watervoerende
armaturen

Competenties
• MBO werk en denkniveau
• Technische achtergrond/affiniteit
• Goede communicatieve vaardigheden
• Beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift
Taakgericht
• Risico’s herkennen, benoemen en evalueren met
in achtneming van wet- en regelgeving en
opdrachtgevers specifieke regels.
• Verstrekken van voorlichting.
• Ziet toe op naleving van risico analyses (RI&E en
TRA)
• Handhaven van de gestelde VGM regels op een
coachende, stimulerende wijze. Met als primaire
doelstelling het veiligheidsbewustzijn op de
werkvloer naar een hoger niveau brengen
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.

