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 Olie, Gas & Energie. Kandidaten die
proactief zijn, meedenken en verantwoordelijkheid
nemen voor uw veiligheid.

“Als HSE werkte ik naast de HMI
(hoofd mijnbouw installaties) en de APS
(algemene product stroming) op een offshore
platform met 90 man vast personeel. Tijdens
een shutdown vanwege onderhoud komt
een onderhoudsplatform naast het gewone
platform te liggen. Dit platform plus
bemanning vallen dan ook onder mijn
verantwoordelijkheid. De extra werkdruk en
werkzaamheden die dit met zich meebrengt
geven mij energie.”
R. Koops
Veiligheidskundige
Werkte namens IVM als HSE Coördinator
bij de NAM op platform K-14

Veiligheidskundige
Safety Supervisor
Reddingsteam
Offshore Personeel
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

Senior Operation Supervisor, NAM

Dhr. J. Hoogland
“De relatie met IVM gaat ver terug
en biedt veel vertrouwen. Als ik
veiligheidspersoneel nodig heb ga
ik daarom naar IVM.”

“IVM is zeer flexibel. Capaciteit is bij IVM nooit een
probleem. Daarnaast zijn de medewerkers van IVM
multifunctioneel inzetbaar en bereid om meer
taken uit te voeren dan waar ze oorspronkelijk voor zijn
ingehuurd. Ze hebben kennis op HSE-niveau en zijn
heel erg kundig. Door de open manier van werken
weten ze op een prettige manier de discussie benaderbaar te maken, en werken zo verbindend tussen hun
eigen rol en de rol die anderen in het veld hebben.”

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

De schakel tussen kennen en kunnen

