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De Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) is eigenaar van onder meer het VCA schema en de
VCA basisveiligheidsopleidingen (B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU).
Naast de examens voor de basisveiligheidsopleidingen regisseert SSVV ook de examens voor diverse
risicovolle taken in de petrochemie sector in Nederland, zie http://www.vcainfra.nl/ssvv-opleidingengids/risicovolletaak-per-branche/, branche petrochemie (SOG petrochemie). SSVV bouwt aan een
erkenningsregeling voor opleiders in deze branche. Deze erkenning betreft onder andere de vakbekwaamheid van docenten, het lesmateriaal, een veilige lesomgeving voor de cursist en het lesplan.
Voor dit project zoekt SSVV op projectbasis een vijftal auditoren voor het auditen van opleiders in de
petrochemie.
Auditoren SOG petrochemie opleiding (m/v)
Project ‘’SSVV regie opleiders petrochemie’’
Aantal te auditen opleiders: 100
Looptijd project: per direct tot eind 2017
Toelichting werkzaamheden auditoren
Zelfstandig uitvoeren van opleidingsaudits volgens de regels in de SOG petrochemie;
- inlezen in de documenten uit het SOG petrochemiestelsel
- analyseren van documenten van de opleidingsorganisatie,
- voeren van gesprekken met vertegenwoordigers van de opleidingsorganisatie,
- opstellen van auditrapportages.
Meelezen van rapporten van collega-auditors
Eventueel; het mede formuleren van bevindingen en verbetervoorstellen richting overlegorganen in
het SOG petrochemiestelsel
Eventueel; het bijdragen aan evaluatie van de gehanteerde auditsystematiek
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Gevraagde expertise
Aantoonbare kennis en ervaring in arbeidsveiligheid
Ervaring met audits arbeidsveiligheid in de industrie
Ervaring in de petrochemie (gasmeten, monteren van flenzen, verplaatsen van lasten, buitenwacht)
Affiniteit met opleiden
Uitstekende adviesvaardigheden (waaronder schriftelijke en mondelinge communicatie)
Praktische zaken
Auditoren verrichten de werkzaamheden op urenbasis in opdracht van SSVV. De zakelijke afspraken
leggen de partijen samen vast in een overeenkomst. Wij maken een planning waarbij beschikbaarheid, ervaring en achtergrond van de beschikbare auditoren worden gematcht met locatie, cursusprogramma en historie van de opleiders. We starten de uitvoering met een gezamenlijke briefing bij
SSVV. U voert de audits uit bij de voor u geplande opleiders en rapporteert de bevindingen in het
rapportageformat. SSVV werkt voor de uitvoering van de audits samen met verschillende organisaties zoals eX:plain, het Deltalinqs Trainingen Loket en NRTO. De technisch directeur van SSVV is eindverantwoordelijk voor het project maar voor sommige onderwerpen kunnen contacten nodig zijn
met deze organisaties. Zo maakt eX:plain de auditplanning, bewaakt de compleetheid van de aangeleverde auditrapporten en beheert de contracten met de erkende opleiders.
Werkwijze selectie auditoren
Indien u interesse heeft, verzoeken wij u om voor 15 juli 2017 een korte en bondige offerte, inclusief
motivatie en uw CV, naar onderstaand adres te sturen.
SSVV
Ter attentie van de heer Alfons Buijs (Technisch directeur)
Postbus 443
2260 AK Leidschendam
Of per e-mail aan: info@ssvv.nl
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