
 
 
Al meer dan 15 jaar helpt To B-seen organisatoren van events bij hun integraal veiligheidsbeleid. Ken je ons 
niet? Dat is goed! Want bij To B-Seen willen we alles zien, maar zelf onzichtbaar zijn zodat het event kan 
schitteren en het publiek het naar zijn zin heeft in een veilige omgeving. 
 
Veiligheid wordt steeds belangrijker op evenementen. Daarom zijn wij op zoek naar: 
 
Collega veiligheidsadviseur (m/v) – administratief wonder met een sterke 
kennis/passie voor veiligheid 
 
Jouw taken 
Dagdagelijks – 80% 

• Opmaak  kwaliteitsvolle risicoanalyses en veiligheidsdossiers 
• Formuleren van veiligheidsadviezen 
• Bijwonen van meetings en verslagen maken 
• Uitwerken van instructiefiches voor de medewerkers op het terrein 
• Dit alles in overleg met je collega’s. 

 
Bij events – 20% 

• De praktische opvolging van het veiligheidsluik op de events 
• Werfcontroles (veiligheidscoördinator TMB) 
• Veiligheidsrondgang voor aanvang van het event 
• Plaatsing veiligheidsmateriaal (waaronder de brandblussers, signalisatie, etc) 
• Mogelijke functies tijdens events: 

o Veiligheidsadviseur 
o Dispatcher veiligheidscoördinatiecentrum 

• Actief op het terrein het veiligheidsgebeuren aansturen  
Bovenstaande zaken kunnen pas uitgevoerd worden na het doorlopen van een interne opleiding. 

 
Jouw profiel 

• Je werkt zeer nauwkeurig en grondig. 
• Je hebt een sterke affiniteit met veiligheid (de geldende regelgeving is jou niet ongekend).  
• Indien je volgende opleidingen hebt gevolgd, is dit zeker een pluspunt: 

o Preventieadviseur  
o Veiligheidscoördinator TMB 
o Crowd management 
o EHBO 

• Je bent zeer flexibel en hebt geen probleem met werken in een hectische sector met strikte deadlines. 
• Je bent bereikbaar als er een brandje geblus moet worden (figuurlijk, want wij houden het veilig). 
• Je kan zelfstandig werken en je eigen werk organiseren. 
• Je denkt creatief mee en komt zelf met suggesties en oplossingen. 
• Goede kennis Nederlands – Frans – Engels. 

 
Voor meer informatie: 
 
To B-Seen │Safety solutions for events 
Gsm: 0472/81 31 21 
e-mail: info@tob-seen.be 
website: www.tob-seen.be 


