Operationeel beheerder veiligheid | 24 uur
MartiniPlaza: dé evenementenlocatie van Noord-Nederland
MartiniPlaza ontvangt jaarlijks ongeveer 500.000 (inter-)nationale gasten in het theater, bij
congressen, beurzen en sportevenementen. Het zakelijk leven van stad en ommeland
ontmoet elkaar, bedrijven voelen zich gezien en komen er graag. Met personeel of relaties
worden theatervoorstellingen en sportwedstrijden bezocht. Ze vinden er hun weg als ze
willen vergaderen of een feest te vieren hebben. Onze inzet is een positieve ervaring en
onvergetelijke momenten te bewerkstelligen.
MartiniPlaza zet Groningen op de kaart door unieke producties en evenementen te (laten)
organiseren of te programmeren. Business & Entertainment, dat is wat we doen. Dat doen
wij met een team van zo’n 25 vaste en ruim 130 flexmedewerkers.
Wat verwachten wij van jou?
Als operationeel beheerder veiligheid weet je met je team veilig, tijdig en met oog voor het
proces en de verbeteringen hierin, de klus te klaren. Je beschikt over een integrale kijk over
de events heen en weet hierin efficiënt met de beschikbare middelen om te gaan. Herken jij
je hierin dan voegen wij je graag toe aan ons team.
Je bent o.a. verantwoordelijk voor de veiligheid voor, tijdens en na het event en je zult in
samenwerking met de eventmanager en met oog voor veiligheid toezien op de uitvoering van
de verschillende plannen hiervoor.
Concreet houdt dit in dat je takenpakket zal bestaan uit het coördineren, toezichthouden en
handhaven van diverse veiligheidsaspecten tijdens de opbouw. Jij weet hoe je tussen de
diverse events door kunt manoeuvreren met de veiligheidsvereisten en voorschriften als
uitgangspunt. Je adviseert onder andere de eventmanagers vooraf aan het event over
eventuele knelpunten in de plattegronden en draaiboeken.
Je bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van calamiteiten- en veiligheidsplannen
en voor het bijhouden en aanschaffen van de veiligheidsmiddelen die de uitvoering hiervan
mogelijk maken.
Je bent de planner van verkeersregelaars bij evenementen en op verzoek de schrijver van
verkeersplannen bij evenementen en draagt daarmee bij aan een goede verkeersveiligheid
op en om de terreinen van MartiniPlaza.
Sinds de actuele gebeurtenissen omtrent Covid19 is er ook extra aandacht voor veiligheid en
hygiëne.
Je bent verantwoordelijk voor het initiëren van nieuwe trainingen en bijhouden van
bestaande trainingen van de interne BHV-organisatie en voor het bewaken van (of schrijven
van) protocollen als we hierin extern ondersteund worden (EHBO – Beveiliging –
Parkeerwachters).
Je bent de Preventiemedewerker en daarmee ondersteunend aan de werkgever bij het
waarborgen van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.
Ook ben je de sparringpartner voor officiële instanties op het gebied van veiligheid m.b.t.
onze events. Zo vallen (evenement gebonden) vergunningen en verzekeringen ook onder
jouw expertise.
Kortom, een veelzijdige en afwisselende functie binnen een inspirerende werkomgeving.

Wie zoeken wij?
-

Je hebt aantoonbaar HBO werk- en denkniveau
Je hebt bij voorkeur een veiligheidskundige achtergrond ( bijvoorbeeld IVK)
Je hebt ervaring als coördinator/hoofd BHV en aantoonbare opleidingen gevolgd
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
Je bent een echte teamspeler, maar kan ook zelfstandig werken
Je durft zelfstandig te beslissen en je hebt overtuigingskracht
Je bent stressbestendig en flexibel inzetbaar
Je bent representatief en gastvrij

Wat bieden wij?
Een inspirerende en professionele werkomgeving in een dynamisch bedrijf. Het betreft een functie
op basis van een 24 uur, minder uren is bespreekbaar. Afhankelijk van je ervaring - een salaris
conform schaal 10 van de Horeca cao. De functie is in eerste instantie voor een jaar met uitzicht op
vast. Werken op basis van je talenten vinden wij belangrijk, daarom wordt je takenpakket daar zoveel
mogelijk op afgestemd. Samen met je collega’s werk je binnen een informele werksfeer.
Geïnteresseerd?
Mail dan je cv en motivatie voor 22 november 2021 t.a.v. vacature Operationeel beheerder
Veiligheid via werkenbij@martiniplaza.nl De eerste gesprekken vinden plaats op 25 november
2021. Alle gesprekken zijn in MartiniPlaza Groningen. Voor inhoudelijke informatie met
betrekking tot de functie kun je contact opnemen met Ronald Wijkstra,
ronaldwijkstra@martiniplaza.nl
MartiniPlaza maakt voor de invulling van deze vacature geen gebruik van een Werving &
Selectiebureau of andere Intermediair. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet
gewenst

