Geachte,
Hiermee wil ik u op de hoogte brengen van onze open vacature.
Omschrijving
Regnard is op zoek naar een preventieadviseur niveau II, veiligheidscoördinator niveau A of
projectleider (die nog een diploma VC wil behalen) met ervaring in bouwprojecten, tankbouw en
petrochemie.
Dit voor de ondersteuning van onze veiligheidscoördinatoren tijdens hun operationele dagdagelijkse
taken.
Taken pakket
Opmaak Veiligheidscoördinatie Ontwerp.
Hierbij is het de bedoeling dat je bouwplannen van de architect overloopt en kijkt of het bouwwerk
op een veilige manier kan neergezet worden + later ook onderhouden kan worden.
Hiervoor hebben wij een checklist die je kan overlopen en het advies voorbereiden zodat de VC dit
VCO plan kan ondertekenen.
Opstellen van V&G-plan voor aanbesteding.
Dit zijn de specifieke aandachtspunten waar de aannemer rekening moet mee houden tijdens het
bouwproces. Hierbij moet je oog hebben voor rendement en het budget van de aannemer.
Houden van Start vergadering.
Voor de start der werken organiseer je met de betrokken aannemer een Kick-off vergadering, om alle
aandachtspunten en de te nemen preventiemaatregelen te bespreken en vast te leggen.
Coördinatie structuurvergaderingen.
Organiseren van een CSV: tijdens deze vergadering wordt de planning doorgenomen en gekeken per
activiteit welke preventiemaatregelen er moeten genomen worden en of er interactie is met andere
aannemers. Indien er interactie is, wordt er van je verwacht dat je oplossingen kan bieden om deze
interactie te voorkomen.
Deze oplossingen moet je vast leggen in een CS Verslag dat wordt verdeeld onder alle betrokkenen.
Nazien van en advies geven op veiligheidsplannen van aannemers.
De V&G plannen die aannemers bezorgen voor de start van hun opdracht moeten door ons
goedgekeurd worden, je moet beoordelen wat er zeker in moet staan om ongevallen te voorkomen
en dit leg je vast in een verslag.
Nazien Postinterventie dossiers.
Laatste check van de inhoud van het PID dossier dat opgesteld wordt door assistente.
Als jij goedkeuring hebt gegeven kan de VC het pas tekenen.
Profiel
Wij zoeken een veiligheidscoördinator niveau A of preventieadviseur minimum niveau 2 met
ervaring in grote bouwprojecten , prefab skelet bouw , bouwen van tank terminals.
Contact
Indien interesse in deze Job, graag uw CV bezorgen aan elie@regnard.be. Ter attentie van Mr. Elie
Regnard.

Kijk ook eens op de website www.regnard.be.

