Stageopdracht
Opdrachtgever: Van Zaal Transport BV
Plaats: De Kwakel, nabij Aalsmeer
Niveau: HBO
Vakgebied: Techniek, Bedrijfskunde, Veiligheidskunde
Soort stage: meewerkstage
Tijdsduur: 3- 6 maanden
Taal: Nederlands
Stagevergoeding: Ja
Startmoment: zo snel mogelijk

Over Van Zaal Transport
Van Zaal Transport is een middelgroot transportbedrijf dat sierteelt
(gerelateerde) producten vervoert in Nederland, België en delen van Duitsland.
Het transport wordt aangestuurd vanaf onze hoofdvestiging in De Kwakel.
Daarnaast hebben wij zeven crossdock- en veilinglocaties. In totaal werken wij
met ruim 120 eigen medewerkers aangevuld met uitzendkrachten, afhankelijk
van de seizoensinvloeden.
De opdracht
Waarom een RI&E?
Ieder bedrijf is verplicht een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) uit te
voeren. Een RI&E vormt als het ware het fundament van het arbobeleid. Pas als
bedrijven weten waar de risico’s liggen, kunnen ze de juiste maatregelen nemen.
De primaire verantwoordelijkheid voor het bereiken van goede
arbeidsomstandigheden ligt binnen de onderneming. Om een goed arbobeleid te
kunnen vormgeven moet de werkgever een overzicht opstellen van alle risico's,
die in het bedrijf kunnen voor komen. Met de RI&E kan het bedrijf gestructureerd
de risico’s aanpakken om zo de kans op arbeid gerelateerde gezondheidsklachten
en ongevallen tot een minimum te beperken.

Een RI&E dient te bestaan uit:
Inventarisatie van de aanwezige gevaren en van de al genomen risico
beperkende maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.
Daarbij komt aan de orde: de evaluatie van de risico’s die aan de gevaren zijn
verbonden, de prioritering van de risico’s en de vaststelling welke maatregelen
genomen zullen worden (Plan van Aanpak). Uit de RI&E kan blijken dat
specifieke nadere inventarisaties nodig zijn.
Plan van Aanpak
Onderdeel van de RI&E is het Plan van Aanpak. In het Plan van Aanpak is
beschreven welke maatregelen genomen moeten worden om de
geïnventariseerde risico’s aan te pakken. Ook dient in het Plan van Aanpak
opgenomen te worden binnen welke termijn deze maatregelen uitgevoerd dienen
worden en wie binnen de organisatie hiervoor verantwoordelijk gesteld is.
Vervolgens dient de werkgever daadwerkelijk de onderwerpen uit het Plan van
Aanpak aan te pakken.
Toetsing
Na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het Plan van Aanpak moeten
deze voorgelegd worden aan een gecertificeerde arbodienst of een
gecertificeerde arbokerndeskundige. Zij beoordelen of de ingevulde RI&E
compleet en betrouwbaar is en uitgaat van de huidige stand van wetenschap en
techniek. Ze schijven een advies aan de werkgever o.a. over het Plan van
Aanpak.

Wat bieden wij jou?


Een interessante en afwisselende stage;



Een open en informele werksfeer waar eigen initiatieven en betrokkenheid
vanzelfsprekend zijn;



Een gepaste stagevergoeding;



Je leert zowel zelfstandig als in een team te werken;



Je leert de verschillende werkzaamheden goed te organiseren en de juiste
prioriteiten te stellen;



Een locatie die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer (bushalte
Poelweg Uithoorn) en – voor wie met de auto komt – gratis parkeren.

Interesse?
Neem voor meer informatie contact op met Karel van Dijk (operationeel
manager) via 06-108 861 41 of kvandijk@vzt.nl.
Solliciteren naar deze stage? Stuur je sollicitatie, voorzien van een motivatie en
cv, naar vacatures@vzt.nl.

