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Het Regio College is een moderne en overzichtelijke 

onderwijsorganisatie in metropool regio Amsterdam. 

De Dienst Bedrijfsvoering (waaronder de teams 

Examenbureau, Financiële administratie, 

Onderwijsservice team, Personeel- en 

Salarisadministratie, Facilitair Beheer, Huisvesting, 

Bedrijfsbureau (BB) en ICA vallen) ondersteunt en 

adviseert de onderwijsteams en diensten van het 

Regio College op uiteenlopende administratieve 

gebieden.  

Het team Bedrijfsbureau is per direct op zoek naar 

een tijdelijke Veiligheidscoördinator 0,6-0,8 fte (bij 

voorkeur 32 uur). 

 

» Je werk 

Als veiligheidscoördinator krijg je een bijzonder 

dynamische functie in een omgeving waar groot 

belang wordt gehecht aan het veilig kunnen studeren 

en werken. Je bent samen met je collega hét 

aanspreekpunt voor veiligheidsvraagstukken binnen 

het Regio College, in het bijzonder COVID-19 

gerelateerd. Je hebt een coördinerende functie voor 

alle COVID-19 gerelateerde werkzaamheden. Je 

beantwoordt o.a. vragen, maakt en beheert digitale 

content, actualiseert beleid, werkinstructies, 

protocollen en draaiboeken. Ook is een belangrijk 

onderdeel van je werk, het ontvangen en aannemen 

van corona meldingen en het adviseren met 

betrekking tot de afwikkeling. Het doel is het risico 

op verspreiding in school te verkleinen. Je 

analyseert gegevens en stelt rapportages op. Verder 

beoordeel je of samenkomsten/activiteiten moeten 

worden gemeld bij de gemeente of veiligheidsregio 

in het kader van de geldende noodverordening.  

 

Daarnaast geef je vorm en uitvoering aan het 

integraal veiligheidsbeleid en processen op het 

gebied van veiligheid en beveiliging. In afstemming 

met de huidige veiligheidscoördinator lever je een 

bijdrage aan bijvoorbeeld het integraal 

veiligheidsplan, het sanctioneren van ongewenst 

gedrag, de BHV coördinatie, het actualiseren van 

beleidsstukken, de RI&E, plan CCTV etc. Afhankelijk 

van de drukte omtrent COVID-19, de prioriteit voor 

de lopende projecten en jouw ervaring en 

achtergrond met de diverse veiligheidsonderdelen 

draag je bij aan een aantal van deze 

werkzaamheden.  

 

» Wij zoeken 

Een specialist op veiligheidsgebied. De wet en 

regelgeving op het gebied van veiligheid kent voor 

jou geen geheimen. Je hebt ervaring als 

veiligheidscoördinator met COVID-19 gerelateerde 

vraagstukken. Je vindt het leuk om je kennis up to 

date te houden en te delen. Je bent in staat om 

bewustwording bij medewerkers en studenten op het 

gebied van veiligheid te bevorderen door actief 

voorlichting te geven. 

 

Je hebt affiniteit met het (mbo-)onderwijs en beschikt 

over een afgeronde en relevante opleiding op HBO 

niveau en minimaal 2 jaar relevante werkervaring.  

Als veiligheidscoördinator ben je helder in je 

communicatie, pas je taal en terminologie aan de 

doelgroep en schrijf je documenten met de juiste 

opzet en structuur. 

Voldoe je nog niet volledig aan het gevraagde 

profiel? Dan nodigen we je uit om toch te 

reageren.  

 

» Wij bieden 

Wij bieden je een uitdagende functie bij een 

professionele organisatie en een betrokken team 

van collega's. De duur van de aanstelling/opdracht is 

een half jaar. Mede afhankelijk van de duur van 

COVID-19 kan de opdracht worden verlengd.  

Het salaris bedraagt maximaal € 4359,= bruto per 

maand (schaal 10 cao mbo) bij een volledig 

dienstverband. Inschaling is afhankelijk van de 

relevante werkervaring die je meebrengt. Daarnaast 

kun je profiteren van o.a. een ruime verlofregeling, 

collectiviteitskorting ziektekostenverzekering, 

fietsplan, mogelijkheden tot scholing, 8% 

vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering. 

 

» Informatie en sollicitatie 

Voor informatie kun je je richten tot Noortje 

Bekebrede teammanager Bedrijfsbureau, telefoon: 

(075) 681 90 38 en e-mail: 

nbekebrede@regiocollege.nl. 

Herken je jezelf in het geschetste profiel stuur dan je 

sollicitatie zo snel mogelijk per e-mail richten aan 

Noortje Bekebrede, e-mail: 

secretariaatdbv@regiocollege.nl. 
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Voor de dienst Bedrijfsvoering zijn wij per direct op zoek naar een: 

Tijdelijke veiligheidscoördinator (0,6-0,8 fte) 
voor 6 maanden 
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Wij zijn een school die midden in de Zaanse 
samenleving staat. Onze studenten hebben een 
diverse achtergrond met ieder zijn eigen unieke 
talenten.  We geloven dat we onze studenten het 
beste kunnen aanspreken met een team dat o.a. qua 
leeftijd, culturele achtergrond, arbeidsvermogen, 

gender en persoonlijkheid divers is samengesteld. 
Daarom streven we naar diversiteit in de teams. De 
verschillen in mensen helpen ons nog beter 
onderwijs te geven!  

 

 


