
‘Een leven lang veilig leren bewegen’

Bosan ontwikkelt, produceert en adviseert over sportinstallaties en -toestellen voor bewegingsonderwijs en (top)sport. Naast ontwikkeling en pro-

ductie van sportmaterialen voor binnensportaccommodaties verzorgen wij de volledige inrichting van sportaccommodaties. Wij zorgen voor een 

omgeving waarin gymdocenten, sporttrainers en andere gebruikers in staat zijn om veilig te bewegen, te sporten, te trainen, prestaties te verbete-

ren of gezond bezig te zijn en plezier te beleven. Dagelijks werken grote groepen gebruikers met deze sportmaterialen; jong en oud, geoefend en 

ongeoefend, mensen met en zonder beperking, amateurs en professionals. Wij staan midden in de samenleving en bewegen met deze samenleving 

mee. Een samenleving met veranderende behoeften, wensen, eisen en uitdagingen. Wij luisteren naar onze omgeving en zorgen voor vernieuwing 

en innovaties. Met onze producten en dienstverlening leveren wij een positieve bijdrage aan deze samenleving; betere gezondheid door faciliteren 

van bewegen, het bestrijden overgewicht en het stimuleren van verbinding met sport en spel. Deze kernwaarden zijn de basis voor onze missie ‘Een 

leven lang veilig leren bewegen’. Wil jij hier een bijdrage aan leveren? Dat kan, wij zoeken een

Veiligheidsinspecteur Sportinventaris
in een sportieve omgeving meewerken aan een gezonde samenleving
Heb je een passie voor techniek & veiligheid en wil je samen met je collega’s ervoor zorgen dat de gymdocenten over het juiste veilige materiaal 

beschikken voor het geven van bewegingsonderwijs, waardoor zowel de kinderen als de ouderen hun leven lang veilig kunnen bewegen. Lees dan 

verder!

Als Veiligheidsinspecteur Sportinventaris ben je werkzaam in onze buitendienst. Het inspectieteam bestaat uit 4 collega’s, welke afzonderlijk van el-

kaar de werkzaamheden uitvoeren in één van de 2.500 binnensportaccommodaties die wij in beheer hebben en die jaarlijks geïnspecteerd moeten 

worden. Het is een solistische functie, waarbij de wekelijkse planning wordt verzorgt door onze Inspectie Planner.

Deze planning zorgt ervoor dat jij bezig bent met het inspecteren en inventariseren van alle sportinstallaties en sporttoestellen die zich in onze 

sportaccommodaties bevinden. Je controleert en inspecteert de installaties op de juiste werking, slijtage of gebreken. Tevens beoordeel je de vei-

ligheid en de huidige staat van de sportinstallaties, pleeg je onderhoud en voor je kleine technische reparaties uit waar nodig. Alle geconstateerde 

bevindingen leg je digitaal vast voor verdere administratieve verwerking.

Wat wij van jou verwachten
Je wilt als inspecteur sportinventaris er elke dag weer voor zorgen dat de veiligheid van onze sportinstallaties gewaarborgd blijft. Je zoekt samen-

werking met de afdeling inspectie om de veiligheid en bruikbaarheid van de producten naar een hoger level te tillen. Je hebt een afgeronde tech-

nische MBO opleiding. Enige ervaring in een soortgelijke functie is een pré, maar je wordt natuurlijk ook in de praktijk opgeleid. Onze klanten zijn 

verspreid over heel Nederland en met een service bus die je tot je beschikking krijgt, zal je deze bezoeken. Af en toe overnachten behoort bij deze 

functie, net als een variabele planning en het werken op hoogte, middels een hoogwerker, ladder of steiger.

Wat wij bieden is een uitdagende baan in een bedrijf dat volop in ontwikkeling is. We bieden ruimte tot verdere ontwikkeling en opleiding; afwisse-

ling en veelzijdigheid in innovatieve projecten waarbij ruimte voor eigen inbreng zeker aangemoedigd wordt.

Bijdragen aan een gezonde samenleving
Dat kan bij Bosan. Als inspecteur ga je, met betrokkenheid en verantwoordelijkheid, werken in het domein ‘bewegen, sporten, trainen, prestaties te 

verbeteren en gezond bezig zijn’. Samen met je collega’s bouw je mee aan onze organisatie en aan onze missie ‘Een leven lang veilig leren bewegen’. 

Bosan is een succesvol en financieel gezond bedrijf met een leidende positie in de markt, met aansprekende producten en een helder en ambitieus 

groeiscenario voor de toekomst.

Wil jij meer weten? Reageer meteen

Neem voor meer informatie contact op met Karen Schreuder, personeelsfunctionaris

(06 82 36 92 76). Of solliciteer via de mail personeelszaken@bosan.nl


