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Maakt werk van veiligheid
Uitgebreid netwerk van professionals
NEN 4400-1 gecertificeerd

VEILIG WERKEN BEGINT 
MET PROFESSIONALS

IVM QHSE Recruitment levert personeel met verstand van 
veiligheid in de Bouw & Infra. Kandidaten die 

proactief zijn, meedenken en verantwoordelijkheid 
nemen voor uw veiligheid. 

IVM heeft de vraag gehad van een ziekenhuis om 
veiligheidstoezichthouders in te zetten tijdens de 

aanbouw van een nieuwe vleugel. Een veiligheidsadviseur 
van IVM met een achtergrond in de zorgsector ging op 
gesprek om de vraag te inventariseren. Hij ontdekte dat 
er meer risico’s waren waar andere personeelsinzet voor 
nodig was. Daarbij kon hij adviezen geven voor de bouw 

om risico’s in de toekomst te verminderen.

“Bij een verbouwing van een ziekenhuis 
zorgde ik ervoor dat het primaire proces 
zo min mogelijk hinder van de renovatie 
ondervond. De veiligheid van patiënten, 

personeel en bouwers staat altijd voorop”
G. Methorst

HVK



“De volledigheid die IVM laat zien in de CV’s van de 
mensen die zij voorstellen is erg goed. Op een CV kun 
je al zien dat er goed geluisterd is naar wat er voor het 
project nodig is en welke persoon  ik wil hebben qua 
kennis, ervaring, gedrag en competenties.
Ik krijg altijd CV’s waarvan ik zie dat ze relevant zijn om 
voorgesteld te worden.”

“De manier waarop ik als klant 
wordt benaderd is te kenmerken 
als: persoonlijk, open, eerlijk en 
met respect.”

De schakel tussen kennen en kunnen

De schakel tussen kennen en kunnen

Herbert van Larsdonk
Manager IVM QHSE Recruitment

Bel 088- 1663005 
of plaats een opdracht 
op qhse.werkveilig.nl

Dhr. V. Ramon

KAM Teamleider Multidisciplinaire trajecten, BAM Infra

DE KRACHT VAN IVM!
De schakel tussen kennen en kunnen
Bij IVM hebben we een ‘hart voor veiligheid.’ 
Al meer dan 25 jaar bieden wij kwaliteit en betrouw-
baarheid als het gaat om een veilige werkomgeving. 
De meer dan 100 professionals van IVM bewijzen dit 
iedere dag opnieuw voor onze opdrachtgevers. 
Als specialist in arbeidsveiligheid en brandveilig-
heid, bedrijfshulpverlening en crisismanagement 
bieden we een altijd passend aanbod.


