VEILIG WERKEN BEGINT MET PROFESSIONALS
Het aanbod van functies is breed: denk bijvoorbeeld aan mangatwachten bij
werkzaamheden in tanks, safety supervisors voor controles bij stops en HSE managers
die een audit voorbereiden. Onze QHSE professionals werken in alle branches, zoals in
de afvalbranche, (chemische) industrie, bouw & infra en de olie-, gas- en energiebranche.
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IVM MAAKT WERK VAN VEILIGHEID
Tijdelijk en projectmatig QHSE personeel.
Ervaren QHSE professionals die direct inzetbaar zijn
en bij wie uw opdracht in veilige handen is:
IVM QHSE Recruitment beschikt over een omvangrijk
netwerk van veiligheidspersoneel dat u tijdelijk en op
verschillende niveaus kunt inzeten. Of het nu om audits,
inspecties, risicoanalyses of interim projecten gaat.
Wij vinden de juiste professionals voor uw projecten.

WERK MAKEN
VAN VEILIGHEID

088 - 166 3005 / qhse.werkveilig.nl / info@werkveilig.nl

Herbert van Larsdonk
Manager IVM QHSE Recruitment
h.vanlarsdonk@werkveilig.nl

QHSE RECRUITMENT

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.

Middelbaar Veiligheidskundige (MVK)

qhse.werkveilig.nl: een platform voor QHSE professionals
Onze kennis van veilig werken, onze kennis over leren, onze ervaring binnen de verschillende
risicovolle sectoren en ons grote netwerk van specialisten willen we graag delen.
Bedrijven en professionals kunnen daarvoor terecht op de speciale website (qhse.werkveilig.nl)
waar IVM alle deskundigheid bundelt. De site is het trefpunt voor klanten om contact te
leggen en opdrachten te plaatsen en voor veiligheidsspecialisten om opdrachten te vinden en
deel te nemen aan het netwerk van professionals van IVM.

Dhr. J. Jobing
“Als veiligheidskundige bij Teijin Aramid bestaat een deel van mijn werk
uit het begeleiden van stops (het volledig of gedeeltelijk stilleggen van
de productie voor onderhoud). Hiervoor maak ik een V&G plan en een
planning van veiligheidsronden. Daarnaast ben ik aanwezig bij stopvergaderingen, geef ik instructies en advies. Veiligheid is heel divers en
breed. En als je zelf duidelijke doelen stelt, is er bij IVM veel mogelijk.”

INTERVIEW

ONZE WERKWIJZE

Bij uw QHSE-vraag leveren wij de juiste persoon op de juiste plek. Wij gaan bij uw aanvraag eerst met u in
gesprek. Soms is een antwoord direct voorhanden, soms is uitgebreider contact nodig om de exacte behoefte te
achterhalen. Zo krijgt u altijd een passende oplossing. Gegarandeerd een ervaren professional die veilig werken
als een vanzelfsprekendheid ziet.

INTERVIEW
Sr. adviseur Arbo, Waterschap Vechtstromen

Dhr. B. Mittendorff
VIJF STAPPEN
1. Gesprek over de vraag
2. Zoekopdracht formuleren
3. Selectie geschikte kandidaten
4. Voorstellen van kandidaten
5. Afspraken contractueel vastleggen

SELECTIEPROCEDURE

Kandidaten krijgen bij ons een gesprek en een persoonlijkheidstest. De meest geschikte kandidaten stellen
wij aan u voor. Uw eigen kandidaten door IVM laten testen kan natuurlijk ook.

“Als je voor jezelf duidelijke doelen
stelt is er bij IVM veel mogelijk.”

“IVM heeft de aanpak van de klus
concreet en duidelijk beschreven.”

‘We wilden een eenmalige veiligheidscheck (RI&E) op circa 3.500
objecten in het veld. De aanpak van de klus is concreet en duidelijk
omschreven en er werd direct geschakeld als er wat aan de hand
was. Het hele project voelde als een soort partnerschap. We hebben
samen het project opgestart en de mensen van IVM gefaciliteerd.
Daardoor beschouwden we de IVM-mensen als mensen van ons.’

