
 

 

 

 

 -  Kapma Industry Support & ATEX  -  Get Focused, Get Going, Get Results   - 
 

 

- PROCESS SAFETY ENGINEER & ATEX  - 

Heb jij veilig werken hoog in het vaandel en kan jij je collega’s verleiden in veilig werken? 

Weet jij alles over Process Safety, ATEX, HAZOP en EVD’s? 

Houd jij van uitdagingen en veelzijdige en projecten binnen de Proces Industrie?  
 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 

 

Process Safety Engineer 
 

Veiligheid boven alles! 

Als Process Safety Engineer ben jij verantwoordelijk voor Safety, Health en Environment, met 

de nadruk op procesveiligheid. Het voorkomen van incidenten door gericht de organisatie te 

adviseren en te begeleiden. Kan jij je collega’s te verleiden tot veilig gedrag? 
 

Naast gedrevenheid, creativiteit en ambitie, ben je ervaring (of wilt dit worden) in 

Explosieveiligheid binnen de procesindustrie. Bekend met ATEX, EVD’s, RI&E, HAZOP, en 

audits. Je bent een voortrekker in veilig werken en neemt je collega’s mee in deze reis. 

 

Functie omschrijving 
 

Jij draagt zorg voor: 

- Risicobeoordelingsprojecten op het gebied van proces-, explosie-, machineveiligheid.  

- De verdere ontwikkeling van je vakgebied in procesveiligheid. 

- Onderzoekt in (ATEX)veiligheid, formuleert beleid en coördineert de implementatie. 

- Kennisoverdracht via workshops, presentaties en cursussen; 

 

Om de doelen te verwezenlijken in deze functie is het van belang dat je productie faciliteert 

met jouw expertise. Dit doe je door te luisteren, te vragen en te sturen van in/externe 

stakeholders. Kortom: Je bent een voortrekker in veilig werken en neemt je collega’s daarin 

mee door op de juiste manier van communiceren. 

 

Functie eisen: 
 

hbo werk- en denkniveau; 

1-5 jaar werkervaring in vergelijkbare functie binnen de procesindustrie; 

Een interessante stap voor Procestechnologen. 

Affiniteit met continue verbetermethodieken zoals Lean, Six sigma, etc. 

 

Hebben wij je interesse gewekt? 
 

Stuur ons dan een mail met jouw gegevens aan: info@ANPAK.eu 

Referentie: PSE-2018-0593-ANPAK 
 

 
Wie zijn wij?  

 

ANPAK staat voor aanpakken. Kapma omgekeerd met de M verbasterd in een N geeft ANPAK. De naam ANPAK 

staat voor veiligheid, geborgenheid en vertrouwen. Voor No-nonsens doorzetter en resultaat gedreven. 

Aanpakken op basis van feiten, met een visie op doelen en gestuurd op resultaten.  
 

ANPAK Heerenveen is een jong bedrijf, ontstaan vanuit een visie, “Wordt het leukste bedrijf van Nederland”.  

Gedragen op vele jaren van ervaring in verschillende, organisaties en divisies zoals Medical, FMCG en Food & Dairy 

is ANKAP geboren. Heerenveen is de spil vanwaar alles start, waar veiligheid, kwaliteit, klant tevredenheid voorop 

staan. Wij doen wat we zeggen zodat onze klanten rustig kunnen slapen en daar zijn wij trots op. 

Datum: 1-mei-2018 

Referentie: PSE-2018-0593-ANPAK 

 


