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CURRICULUM VITAE
PROFIEL
Van origine is hij een process operator, echter kwam hij erachter dat hij meer passie heeft
voor veiligheid. Zodoende is hij begonnen aan zijn MVK-opleiding en heeft daaropvolgend
diverse cursussen gevolgd om zich verder te verdiepen en verbreden. Vanuit zijn periode bij
een grote chemische fabriek heeft hij te maken gehad met diverse operationele taken, zoals
het lopen voor veiligheidsrondes, toolbox-meetings geven en het ondersteunen van de
permit operator. Na zijn periode als operationeel veiligheidskundige heeft hij de opleiding
Preventiemedewerker niveau 1 (HVK) gevolgd, om zich verder te verdiepen in het
veiligheidsvakgebied en het kunnen aanpassen van de cultuur en procedures. Zo heeft hij
diverse interne projecten gedaan om de veiligheidscultuur te veranderen en de diverse
procedures hierop te laten aansluiten. Daarnaast heeft hij in 2019 zijn certificaat Lead Auditor
ISO 9001 behaald.
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•
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HSSEQ Manager
Verantwoordelijk voor:
HSSEQ-systemen en procedures voor de werf
Interne en externe audits
Lead auditor ISO 9001 en 14001
Stakeholdermanagement met overheden, HSE-team,
Management van andere werven en aannemers
Trainen en opleiden van personeel op gebied van veiligheid
HSE Manager
Verantwoordelijk voor:
Voorbereiding voor de projecten en turnarounds
Waarborgen van de output van het veiligheidsteam
Samenwerking tussen het HSE-team, management en aannemers
Training en begeleiden van teams tijdens de TA
HSE Supervisor TA
Verantwoordelijk voor:
Veilige voorbereiding van de projecten en turn arounds
Output van het veiligheidsteam
Samenwerking tussen HSE-team, management en aannemers
Training en begeleiden van teams tijdens de TA

Maatwerk in industrie, aerospace & ruimte

2017 – 2019
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2007 – 2017

:

HSE Manager
Verantwoordelijk voor:
Veilige voorbereiding van de projecten en turn arounds
Output van het veiligheidsteam
Samenwerking tussen HSE-team, management en aannemers
Training en begeleiden van teams tijdens de TA
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HSE Supervisor/Adviseur
Verantwoordelijk voor:
Implementeren van veiligheid
Wekelijkse HSE-meeting
Invoeren van LMRA’s
Introduceren van LMRA-audits
Ondersteunen en samenwerken met permit operator
Werkplek inspecties
Moerdijk Safety Centre
Contractbeheer voor
Trainingsprogramma
ATEX
Introduceren van nieuwe LOTO-systeem
Process safety fundamenten
FLIR-camera en onderhoud
Voertuigstrategie
Samenwerking tussen operations, maintenance en aannemers versterken
Shell/Nam Industrial Cleaning werkgroep
PPE-werkgroep
Leidinggeven aan de werkgroep: werken op hoogte
Management incidenten systeem
Veiligheidscommunicatie
Veiligheidsanalyses opstellen
Internationale audit

•
•
•
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Projecten:
T-208 reparatie
REN: opbouwen MSPO-2
Aquarius
MLO

Wilt u meer weten over deze kandidaat? Neem dan contact op met Winesh
Kalpoe:
06-53702417 of w.kalpoe@stratt.nl
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