STEIGERINSPECTEUR M/V
Wie zijn wij
Werken voor STE betekent werken in een internationaal georiënteerde onderneming met een
ambitieus team. Op professionele wijze werken wij aan een optimale dienstverlening voor onze
klanten. Wij bieden een breed scala aan ‘veilig werken op hoogte’ over de hele wereld en hebben
klanttevredenheid hoog in het vaandel staan.
STE is hét expertisecentrum voor veilig werken op hoogte. Als gespecialiseerd opleidingsinstituut
verzorgen wij:
• Opleidingen, cursussen en trainingen
• Niveaumetingen en advies
• Inspecties en Consultancy
Voor onze inspectiewerkzaamheden zijn wij op zoek naar een ervaren steigerinspecteur (m/v). Als
onafhankelijk inspectie- en adviesbureau verrichten wij naast veiligheid en kwaliteitsinspecties ook
kwantiteitcontroles. Onze inspecteurs worden voornamelijk ingezet bij grote projecten binnen de
Europese bouw-, (petro-)chemische, maritieme, en offshore industrie.
Tot je primaire taken en verantwoordelijkheden zullen o.a. behoren
• Beoordelen en vrijgeven van de sterkte, stijfheid en stabiliteit van standaard steigers aan de
hand van tekeningen
• Inspecteren van steigermateriaal aan de hand van actuele criteria en normen
• Inspecteren en beoordelen van de veiligheid van steigers in alle fasen
• Aangeven van corrigerende maatregelen
• Met schetsen inzichtelijk maken van corrigerende en/of vervangende constructieve
maatregelen
• Juridische en aansprakelijkheidsaspecten van Steigerbouw
• Coaching on the job om mens en steiger naar een kwalitatief beter en veiliger niveau te
brengen
• Rapportages schrijven en aanbevelingen doen
Functie-eisen
Wij werken met verschillende gradaties van inspecteurs waarbij voor alle functies de volgende
minimale eisen gelden:
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal een MBO denk-, lees-, en schrijfniveau
Ervaring als steigerinspecteur of in een leidinggevende functie binnen de Steigerbouw
Instaat onafhankelijk van Steigerbouw gerelateerde bedrijven te werk te gaan
In bezit van VCA VOL en persoonscertificaat Steigerinspecteur
Beheersen van de Nederlandse & Engelse taal in woord en geschrift
Vaardig in andere talen is een pré
Goede communicatievaardigheden
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Wat bieden wij
• Salaris conform cao-richtlijnen
• Tijdelijk contract met uitzicht op vast dienstverband bij goed functioneren
• Inleen van zelfstandig ook mogelijk
• Werktijden in overleg
• Mogelijkheid tot bijscholing en coaching t.b.v. eigen ontwikkeling
Ben je de persoon waarvoor een project nooit te groot of te complex kan zijn? Heb je net als ons, de
motivatie om door te gaan waar anderen afhaken? Ben je een zeer gedreven en gedetailleerd persoon
en wil je altijd op de hoogte zijn van de laatste regelgeving, normen en richtlijnen met betrekking tot de
Steigerbouw? Dan willen wij je ontmoeten!
Je kunt solliciteren op de weergegeven vacature door een motivatiebrief en Curriculum Vitae naar ons
toe sturen. Wij zullen jouw sollicitatie in behandeling nemen en spoedig contact met je opnemen.
Mocht je binnen 14 dagen geen bericht hebben ontvangen, neem dan gerust contact met ons op.
Email:
Onderwerp:
T.a.v.:

info@trainingscaffolding.com
Vacature STE
Dhr. E. Deutekom

Bij voorbaat dank voor jouw interesse.

Met vriendelijke groet en hopelijk tot snel.
Team

STE Profiel Inspecteur
datum:

September 2018

2

