
 

 

Vacature Arbodeskundige  

 

Onze missie 

Arboplaats maakt het tot haar missie om werknemers gezond, veilig én gelukkig hun pensioen in te 

laten gaan. Zowel fysiek als psychosociaal. We kijken naar het totaalplaatje: fysieke en mentale 

risico's en welzijn van de medewerkers, nu en in de toekomst. Ook kijken we naar de plus: werkgeluk. 

Ons streven is om het meest innovatieve Arbo adviesbureau in Nederland te worden. En daarbuiten. 

 

De Arboplaats aanpak 

Met de door Arboplaats ontwikkelde Mijn PrO (Prestatie Optimalisatie) softwaretool bieden we een 

branche gerichte, dynamische online Arbomanagement tool waarin de RI&E, gevaarlijke stoffen 

beoordeling, PAGO, PSA onderzoek en duurzame inzetbaarheidsonderzoek samen komen.  

We focussen op wat er echt toe doet: de prioritaire risico's. Zodat onze klanten aan de slag kunnen 

met de relevante verbeterpunten. We wijzen niet alleen de problemen aan, maar focussen op waar 

het uiteindelijk om gaat: verbeteren van de risicobeheersing. Bedrijven kunnen snel een RI&E 

opstellen dankzij de in de tool opgenomen branche gerichte processtappen. Daarna kunnen zij snel 

door naar het selecteren van beheersmaatregelen uit de branche gerichte database. Hierbij is 

evaluatie van gebruik van de beheersmaatregelen minstens zo belangrijk. Alleen bij consequent en 

correct gebruik helpt de maatregel immers bij risicobeheersing.  

 

Vacature: Arbodeskundige 

We zoeken een Arbodeskundige met een brede Arbo blik: je hebt niet alleen interesse in veiligheid, 

maar ook in gezondheid, duurzame inzetbaarheid en psychosociale factoren.  

 

Je taken bestaan onder andere uit: 

• Uitvoeren van RI&E’s met de Mijn PrO tool. Dit doe je bij diverse organisaties in verschillende 

branches, van industrie tot gezondheidszorg, in het hele land. In veel gevallen werk je hierbij 

samen met één van je collega Arbeids- en Organisatie (A&O) deskundigen.  

• Uitvoeren van gevaarlijke stoffen beoordelingen met de Mijn PrO tool. Deze is direct 

gekoppeld aan de RI&E. Daardoor is de stap van de RI&E naar de gevaarlijke stoffen 

beoordeling voor bedrijven snel te maken. 

• Vertalen van beheersmaatregelen uit branche en Arbo literatuur naar Mijn PrO voor beheer 

van de inhoud van de database. Tevens opzetten van nieuwe branche RI&E’s.  

• Circa een kwart van je tijd help je om de software te verbeteren en help je met het 

ontwikkelen van nieuwe inzichten voor ons vakgebied. 

 

In de RI&E kijken wij taakgericht en gericht op oplossingen, waardoor je een verdiepingsslag maakt 

ten opzichte van hoe de RI&E traditioneel worden uitgevoerd.  

 

De gevaarlijke stoffen module is een heel praktische tool. Na een beperkte registratie-inspanning rolt 

er al een blootstellingsbeoordeling uit waarna maatregelen geselecteerd kunnen worden.  

Omdat je bedrijven ook leidt naar praktische oplossingen kun je echt een verschil maken als adviseur. 

 

We hebben een aantal randvoorwaarden gesteld aan de functie (harde eisen): 

• Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding 

• Je hebt een ‘Arbo’ opleiding afgerond, bijvoorbeeld veiligheidskunde of arbeidshygiëne 

• Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar 

• Je kunt je bewegen binnen grote en kleine bedrijven, met werkgevers en werknemers 



 

 

• Je bent een aanpakker 

• Je laat je niet snel uit het veld slaan  

• We werken voor klanten in het hele land, dus je snapt dat reizen bij het werk hoort 

 
Wat bieden we 
We bieden je een uitdagende werkomgeving aan waar je veel kunt leren. Je krijgt ruimte je eigen 
grenzen en die van Arboplaats te verleggen. Je kunt het verschil maken in hoe we onze software 
vorm geven en welke functionaliteiten we in gaan bouwen. Je eigen mening wordt niet alleen 
gewaardeerd, die verwachten we nadrukkelijk van je.  
 
Je bent deels in Gouda, deels vanuit huis en het grootste deel bij onze klanten werkzaam. 
 
We bieden een contract voor eerst een half jaar aan om te kijken of je in ons team past en als dat zo 
is, voor onbepaalde tijd.  
 
De salariëring is afhankelijk van je kennis en ervaring. Vanzelfsprekend worden alle kosten die je 
maakt vergoed en krijg je een eigen laptop en mobiel. 
 
Als je geïnteresseerd bent, dan kun je je CV en een korte motivatie te sturen naar: Huib Arts. Je 
wordt daarna uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. 
 
Als je nog vragen hebt kun je bellen of mailen met:  
 
Huib Arts, Directeur Arboplaats. 
E: huib.arts@arboplaats.nl 
Voorwillenseweg 18 
2806 ZG Gouda 
tel 06-19194818 
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