
Vacature 
 
Young-professional met kennis van veiligheidsvraagstukken 
 
Heb jij 1 tot 3 jaar werkervaring en ben jij toe aan de volgende stap? Heb jij affiniteit met veiligheid en 
wil jij werken bij een ambitieus bedrijf met internationale opdrachten? Kom dan het team van Kappetijn 
Safety Specialists versterken. Wij zijn op zoek naar young-professionals die zich graag verder willen 
ontwikkelen op thema’s als emergency response, crisismanagement en brandweerzorg.  
 
Wie wij zijn 
Bij Kappetijn Safety Specialists bouwen we aan veiligheid binnen unieke bedrijven en bijzondere over-
heden. Van olieraffinaderijen tot veiligheidsregio’s en van grote zeehavens tot spoorwegemplacemen-
ten. Wij komen er om te helpen de bedrijfscontinuïteit te borgen en te zorgen dat bij calamiteiten 
veilig en effectief kan worden opgetreden door bedrijfsnood- en brandweerorganisaties. De ontwik-
keling van een brandweertrein, het oprichten en evalueren van een (gezamenlijk) brandweerkorps, 
het analyseren van incidentscenario’s met gevaarlijke stoffen bij een chemische fabriek of het uitvoe-
ren van een (wereldwijde) benchmark. Het zouden zomaar jouw nieuwe werkzaamheden kunnen zijn.  
 
Jouw werkdag 
Bij Kappetijn Safety Specialists is geen werkdag hetzelfde. Vanaf dag één werk je mee in de uitdagende 
projecten van ons kantoor. Je werkdag bestaat onder meer uit het voeren van overleg met de klant 
om haar behoefte goed te begrijpen. Je zult aan tafel zitten met bijvoorbeeld veiligheidsmanagers, 
havenmeesters en brandweercommandanten. Daarnaast ga je je verdiepen in je projectonderwerp, 
maak je een grondige analyse van het vraagstuk van de klant en schrijf je aan een adviesrapport. Als 
er nog tijd over is schrijf je verder aan je eigen artikel dat binnenkort in een (internationaal) vakblad 
wordt gepubliceerd. 
 
Wie wij zoeken 
Wij zoeken ambitieuze en leergierige talenten die ons verder brengen. Young-professionals met goede 
analytische vaardigheden en affiniteit met veiligheid. Toekomstige consultants die graag onderweg zijn 
en de behoefte van de klant kunnen doorgronden. Omdat je veel op pad bent, beschik je over een 
rijbewijs B. Naast een enorme drive breng je een afgeronde HBO- of WO-opleiding mee, bij voorkeur 
in een technisch/chemische of bestuurs-/veiligheidskundige richting. We vinden het vooral belangrijk 
dat jij ons kan uitleggen waarom jouw opleiding en voorkennis een waardevolle aanvulling is voor ons 
kantoor.  
 
Ons aanbod 
Wij bieden je een boeiende functie met volop ruimte om jezelf te ontwikkelen. Als je bij ons komt 
werken kom je terecht in een hecht team met een mix van junior en senior consultants en krijg je de 
kans om aan de slag te gaan met projecten die passen bij jouw kennis en expertise. Je komt te werken 
op een unieke kantoorlocatie: de Van Nelle Fabriek (aangemerkt als UNESCO werelderfgoed). Mocht 
je toch nog willen thuiswerken dan behoort dat natuurlijk ook tot de mogelijkheden. Uiteraard ontvang 
je een marktconform salaris, bedrijfstelefoon en -laptop en heb je de mogelijkheid een auto van de 
zaak te rijden.  
 
 
Denk jij dat je in ons team past en een versterking bent voor ons kantoor? Of wil je meer weten over de 
inhoud van de functie en werkzaamheden? Neem dan gerust contact met ons op of stuur direct je CV 
en motivatiebrief naar Trudy Slingerland via: t.slingerland@kappetijn.eu of 06-48563273.  
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