QHSE RECRUITMENT

Onze QHSE professionals
kunnen o.a. onderstaande functies
projectmatig en tijdelijk invullen.

VEILIG WERKEN BEGINT
MET PROFESSIONALS
IVM QHSE Recruitment levert personeel met verstand van
veiligheid in de (chemische) Industrie. Kandidaten die
proactief zijn, meedenken en verantwoordelijkheid
nemen voor uw veiligheid.

“In de rol van V&G coördinator geef ik
voor aanvang van een stop een toolbox
aan nieuwe medewerkers van contractors. Omdat bij dit bedrijf veel met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, vertel ik over
de gevaren die daarbij aanwezig zijn.”
J. Jobing
Veiligheidskundige
Werkte namens IVM als Veiligheidskundige bij
een bedrijf dat hoogwaardige vezels produceert.

Veiligheidskundige
Safety Supervisor
Mangatwacht
Brandwacht
HSE Manager

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

Q H S E .W E R K V E I L I G. N L

De schakel tussen kennen en kunnen

EHS Manager, PPG Coatings BV

Dhr. M. Peters
“We hebben goede ervaringen
met de mensen van IVM. Ze zijn
pro-actief en meedenkend. Het is
een goede betrouwbare partij”

“We zijn BRZO-plichtig en hebben hier te maken met
gevaarlijke stoffen. Wanneer bij onderhoudstops
leidingen en tanks opengaan hebben we te maken met
lijnbreking, dat is bij ons echt een aandachtspunt. Je
hebt dan wel mensen nodig die kundig zijn met lijnbreking. De veiligheidskundige ondersteuning van IVM
was erg goed. We hebben een prettige samenwerking
en ervaring met de mensen van IVM.”

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 betrouwbaarheid 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 brandveiligheid, bedrijfshulpverlening en crisismanagement
bieden we een altijd passend aanbod.

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