
Wij willen de beste partner zijn die u zich kunt wensen voor de ontwikkeling, bouw, renovatie of het onderhoud van uw project. Dat is nogal een ambi-
tie en daar zetten wij ons dan ook dag in dag uit voor in. Om dit te bereiken veranderen we een complex traject in een helder proces. En zoeken we bij 
iedere opdracht naar inventieve oplossingen om nog slimmer, beter of sneller te werken. Partnerschap betekent wat ons betreft open communiceren. 
Met heldere budgetten en begrotingen. Met wederzijdse inspiratie. Samen een doel verwezenlijken geeft energie. Wij streven naar een optimale � ow 
en doen er alles aan om die tijdens de samenwerking in stand te houden.

Boele & van Eesteren realiseert met projecten als NCIA, Sonate en Wonderwoods complexe en bijzondere projecten. Steeds meer van dit soort projec-
ten zijn binnenstedelijk waarbij de omgeving in gebruik is en blijft. Hoe zorgen we er voor dat bij deze lastige projecten de veiligheid van omwonen-
den, het verkeer en de gebruikers van de openbare ruimte gegarandeerd blijft? Aan jou als Hoofd Veiligheid de taak om het veiligheidsbewustzijn van 
alle medewerkers (of deze nu ingeleend of in dienst zijn) doorlopend te vergroten.

Ben jij die HVK-er die ons toekomstig veiligheidsbeleid verder helpt vorm te geven? Dan zijn wij op zoek naar jou!

HOOFD VEILIGHEID
Wat ga je doen?
Als Hoofd Veiligheid is het jouw belangrijkste taak om, met inachtneming van de wet- & regelgeving, het veiligheidsbeleid van Boele & van Eesteren 
verder vorm te geven. Daarbij ligt de focus op het procesmatig borgen van constructieve veiligheid. Bouwen is tegenwoordig immers steeds vaker 
een samenspel van vele door elkaar lopende en in sommige gevallen zelfs overlappende processen vanuit verschillende partijen (denk aan adviseurs, 
leveranciers, co-makers, onderaannemers, etc.) 

Dat doe je uiteraard niet alleen; veiligheid is de verantwoordelijkheid van alle Boele-collega’s, zowel op de bouwplaats als op kantoor. Je werkt nauw 
samen met de Veiligheidskundige van Boele & van Eesteren die zich met name richt op de ondersteuning in zake veiligheid op de projecten.

 Tot je taken horen onder andere:
• Het formuleren en implementeren van bedrijfseigen V&G beleid,
• Het realiseren en in stand houden van het V&G-managementsysteem,
• Het afstemmen van de veiligheidsnormen (VCA en veiligheidsladder) met alle andere normen,
• Het borgen van de bedrijfsrisico-inventarisatie en -evaluatie voor de verschillende projecten en bouwcombinaties,
• Het opstellen van trendanalyses aan de hand van de gegevens vanuit de WAVE App (de VolkerWessels veiligheidsapp), 
 het veiligheidsdashboard en andere bedrijfsmatige V&G-documenten,
• Het verzorgen van V&G presentaties voor o.a. directie.

Als Hoofd Veiligheid rapporteer je rechtstreeks aan de directeur productie en ben je op V&G gebied de vertegenwoordiger van Boele & van Eesteren 
zowel in de regio als landelijk bij de verschillende VolkerWessels bouwondernemingen.

Uitdagingen voor komend jaar zijn o.a. het consolideren van trede 3 op de veiligheids bewustzijns ladder en het opstarten van een stabiele doorgroei 
naar trede 4.

Wat bieden wij jou?

Een baan bij Boele & van Eesteren komt met een uitstekend pakket van arbeidsvoorwaarden:
• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de UTA Cao met o.a. 43 vakantiedagen,
• Auto van de zaak met brandstofpas voor tanken in heel Europa,
• Een goed pensioen,
• De mogelijkheid tot het volgen van opleidingen, zowel binnen onze eigen VolkerWessels Academy als daarbuiten,
• Een professioneel team van collega’s,
• De vrijheid om je werk naar eigen inzicht in te delen met veel verantwoordelijkheid, werkend vanuit het kantoor in Rijswijk,

Meer dan voldoende doorgroei mogelijkheden, ook binnen het VolkerWessels concern.

Wat verwachten wij van jou?
Voor deze belangrijke plek in onze organisatie zoeken wij een collega met naast een afgeronde HVK-opleiding tenminste een afgeronde hbo-opleiding 
Bouw-, Civiele Techniek of Technische Bedrijfskunde. 

Je beschikt over minimaal 10 jaar werkervaring bij voorkeur in de bouw, beschikt over actuele kennis van relevante wet- en regelgeving en bent 
handig met geautomatiseerde systemen (O�  ce 365, Sharepoint, etc.)

Solliciteren?

Maak van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:
https://www.boele.nl/over-ons/werken-bij/sollitatieformulier/sollicitatieformulier/p/job/5710


