
 

 

Adviseur Veiligheid  

Stadsontwikkeling  

 

Ons aanbod 

Werklocatie: Wilhelminakade 179, Rotterdam 

Startdatum: 15-3-2019 of zo snel mogelijk eerder 

Aantal medewerkers: 1 

Uren per week: 24-40 

Duur opdracht: 6 

Verlengingsopties: 2 x 6 maanden 

FSK: 11 

Afwijkende werktijden: nvt 

Detavast: nvt 

Data voor verificatiegesprek: n.n.t.b. 

Tariefrange: € 65,- tot € 75,- 

Verhouding prijs/kwaliteit: 20%-80% 

 

Jouw functie  

Om ervoor te zorgen dat de kennisgroep VG&M de uitdagingen van de nieuwe eisen uit de 

Arbowet kan invullen, is het team Strategische Marktbenadering op zoek naar een “adviseur 

veiligheid”, die binnen de kennisgroep als kerndeskundige integrale veiligheid zal fungeren.  

 

Als adviseur veiligheid binnen de kennisgroep VG&M ben je de schakel tussen strategisch, 

tactisch en uitvoerend veiligheidsbeleid en adviseer je het management en de directie van het 

ingenieursbureau op het gebied van integrale veiligheid.  

• Je gaat aan de slag met complexe dossiers op beleids- en projectniveau. 

• Je bent verantwoordelijk voor het volgen van landelijke ontwikkelingen op het gebied 

van VG&M en om deze binnen Rotterdam te introduceren en te implementeren. Je 

bent hiervoor actief in de juiste netwerken.  

• Je bent verantwoordelijk voor het organiseren implementeren van alle aspecten van 

de Arbowet in projecten en objecten. 

• Je bent verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van een controle systematiek 

op het gebied van VG&M in projecten en rapporteert hierover naar betrokkenen en 

management. Basisprincipe moet hierbij zijn het principe van de PDCA-cirkel, 

aansluitend bij de bestaande systemen binnen Rotterdam. Je weet hierbij, wanneer je 

handelend moet optreden en eventueel werken of activiteiten kan (laten) stilleggen.  

• Je bent vraagbaak voor collega’s op het gebied van VG&M-aspecten en je staat aan 

de lat bij complexe onderdelen van Arbowet.  

• Je bent verantwoordelijk om medewerkers te motiveren om mee te werken aan een 

hoger VG&M-niveau in de Rotterdamse organisatie. 

 

 



 

 

Jouw profiel 

• Je hebt aantoonbare passie voor integrale veiligheid en doorziet de (maatschappelijke) 

context waar binnen je opereert. Je bent pro-actief met oog voor de klantrelatie en houdt 

ervan om proces gestuurd te werken. Uiteraard is het belangrijk dat jij zowel zelfstandig 

als in teamverband kunt werken. Je adviseert vanuit de voorbereiding van projecten, maar 

ook gedurende uitvoering zal je regelmatig op de bouwplaats aanwezig zijn. Je beschikt 

over goede contactuele eigenschappen en bent daardoor in staat om op alle niveaus jouw 

boodschap op een goede manier over te brengen.  

Eisen 

• Een afgeronde opleiding Hogere Veiligheidskunde (Hogere Veiligheidskunde of 

gelijkwaardig);  

• HBO werk- en denkniveau op het vakgebied van integrale veiligheid; 

• Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring op het domein van integrale veiligheid is een 

vereiste.  

Wensen 

• Uitstekend in staat om heldere en bondige advies- en beleidsnota’s te schrijven; 

• Je kunt op gepaste wijze omgaan met de verschillende belangen en verhouding tussen 

verschillende partijen.  

 

Competenties 

• Zelfstandig werken 
• Proactief 
• Integer handelen 

• Resultaatgerichtheid 
• Flexibiliteit 
• Omgevingsbewustzijn 
• Verantwoordelijkheid 

• Conceptueel vermogen 
• Samenwerken  

• Innoverend vermogen, je bent gericht op vernieuwing en je neemt initiatief 

• Oplossingsgericht 

Onze organisatie 

Het ingenieursbureau is de plek om mee te werken aan de ontwikkeling van Rotterdam. Wij 

zijn de engineers achter de realisatie en begeleiding van stedelijke infrastructurele projecten 

vanaf het aanleggen en reconstrueren van wegen en waterwegen tot riolering en groen. Met 

geavanceerde technieken, ervaren collega’s en enthousiaste trainees kan jij de uitdaging 

aangaan om jouw bijdrage te leveren aan de stad Rotterdam. Heeft dit jouw interesse en werk 

jij graag mee aan de uitbreiding van de haven, de bouw van een nieuw stadion of de 

ontwikkeling van een modern stadscentrum? Dan is het Ingenieursbureau van gemeente 

Rotterdam de plek voor jou! 


