
 
 

                                         
 
 

Vacature Veiligheidskundige 
 

Als Veiligheidskundige van HCI ben je de verbinding tussen theorie en praktijk. De 
uitdaging is om veiligheid een onderdeel van onze medewerkers hun vakmanschap 

te laten worden.  
 

 

Jouw taken: 
• Het toezien op veilig werken.  

• VGM (veiligheid, gezondheid en milieu) ronde lopen met klanten. 

• Het maken van bedrijfsbezoeken voor bewaking van de veiligheid op de werkvloer en 
projecten. 

• Klantencontact ten aanzien van eigen werkzaamheden.  

• Het correct gebruik van KVM-systeemdocumenten en digitale verwerking in Salesforce. 

• Klovo’s en coljobs verwerken in Salesforce.  

• Opstellen van klachten en ongewenste voorvallen rapportages. 

• Onderzoek van arbeidsongevallen en/of incidenten. Het ontwikkelen van preventieve acties. 

• KPI’s t.b.v. NV en Veolia verzorgen. 

• Het digitaal verwerken van klachten. 

• Archiveren van te bewaren documenten. 

• Je werkt nauw samen met de supervisie, werkvoorbereiding, planning en projectleiding. 

• Verbeteren van arbeidsomstandigheden door werknemers erbij te betrekken en stimuleren. 

• Het maken van TRA’s (Taak Risico Analyses), toolbox, KVM presentaties t.b.v. VGM 
werkplannen. 

• Het geven van voorlichting en onderricht zoals toolbox. 

• Frequent taakinhoudelijk overleg met collega’s KVM HCI NV en klanten. 

• Het jaarlijks uitvoeren van de ontruimingsoefening. 

 
Competenties: 

• Dienstverlenend 

• Integriteit 

• Nauwkeurig 

• Onafhankelijkheid 

• Omgevingsbewustzijn 

• Coachen 
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Wat neem je mee: 
• Een MVK diploma  

• Communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels.  

• BHV   

• VCA Vol  

• Jouw rijbewijs B  
 

Wie zijn wij?  
HCI is van origine een Vlaams bedrijf, gevestigd in Antwerpen, er werken ongeveer 400 mensen. In 
Nederland zijn we sinds 2012 actief, onder een Nederlands management gevestigd in Terneuzen en 
Rotterdam. We zijn specialist op het gebied van industrieel reinigen en veel van ons eigen materieel 
ontwikkelen we zelf in Antwerpen, waarmee we voorloper zijn op de markt. 
 
Bij HCI hebben we volop doorgroeimogelijkheden. Tijdens werktijd kun je een heleboel cursussen 
en opleidingen doen om je te specialiseren en door te groeien.  
 
In Nederland werken we met ongeveer 60 collega’s. Doordat we veel samenwerken en soms heel 
intensief, zoals bij onderhoudstops, hebben we een sterke band met elkaar.  
 

Dit krijg je terug: 
• Een goed salaris 

• Ziektebonus wanneer je niet ziek bent geweest 

• 24 vakantiedagen 

• 22 ATV dagen 

• Winstuitkering  

• Pensioen via Pensioenfonds Vervoer 

• Scholing  

• Werken in een hecht team dat voor elkaar door het vuur gaat. 

• Wij zijn aangesloten bij de CAO Orsima. Voor meer info zie: www.orsima.nl/cao 
 

Hoe gaat het verder 
Na jouw sollicitatie maak je een grote kans om uitgenodigd te worden voor een gesprek. Zien we het 
van beide kanten zitten, dan doen we je een goed voorstel. Voor je het weet heb jij een HCI-contract 
in handen! 
 
Interesse in deze functie? 
Neem dan contact op met HCI Nederland: 
  ellis@hci-is.nl 
+31 683045449 
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