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Oplossingen
Met ons aanbod van QHSE professionals
kunnen wij onder andere onderstaande
functies op vaste of tijdelijke basis invullen.

IVM
Jarenlange ervaring in veiligheid
Uitgebreid netwerk van professionals
Ervaren en deskundig personeel

Medewerker aan het woord
“Als veiligheidskundige begeleidt
ik vaak stops. Hiervoor maak ik
onder andere een V&G plan en een
planning van veiligheidsrondes.
Daarnaast woon ik stopvergaderingen bij, geef toolboxen, instructies
en advies.”

Veiligheidskundige
HSE Manager
KAM Coördinator
Stralingsdeskundige
Safety Supervisor

J. Jobing,
Veiligheidskundige
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De schakel tussen kennen en kunnen

KAVM adviseur, Omrin

Dhr. C. Jonkman
“Bij IVM had men meerdere
medewerkers beschikbaar, die ook
nog eens breed inzetbaar waren.”

“Jaarlijks houden we een grote onderhoudsstop in onze
centrale in Harlingen. Omrin wilde voor dit project een
veiligheidsmedewerker voor elke ploeg, die meer kon
dan de gebruikelijke werkzaamheden.
Een veiligheidsmedewerker plus als het ware.
IVM adviseerde om gebruik te maken van een
Safety Supervisor en selecteerde enkele kandidaten.
Hierin is IVM goed geslaagd. […] We waren zeer content
over hun professionals.”

VEILIG WERKEN BEGINT MET PROFESSIONALS
U zoekt deskundigen die in staat zijn om steeds
weer de beoogde kwaliteit te leveren. Professionals
die verstand hebben van uw branche en uw taal
spreken. IVM QHSE Recruitment levert personeel
met verstand van uw veiligheid in uw branche.
Mensen die zich verantwoordelijk voelen voor de
veiligheid bij de klant. Kandidaten die proactief zijn,
meedenken en een brede kijk hebben als het om
veiligheid gaat.

IVM heeft een omvangrijk netwerk van QHSEspecialisten. Met meer dan 25 jaar ervaring
vinden we altijd de juiste personen voor uw
opdracht. U bent garandeert van professionals
met een toegevoegde waarde, die door hun
ervaring snel de weg vinden in uw organisatie.

Bel 088- 1663005 of plaats een
opdracht op qhse.werkveilig.nl
Herbert van Larsdonk
Manager IVM QHSE Recruitment
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