Gespecialiseerd veiligheidspersoneel
Hoog opgeleid & ervaren

TM

Altijd veilig & efficiënt aan de slag
Ook al hebt u alle preventieve maatregelen
genomen om ongevallen te voorkomen, onverwachte situaties zijn nooit volledig uit te sluiten.
Scherp toezicht en adequate begeleiding tijdens
de uitvoering van de werken zijn dan ook van
levensbelang.
“Go for zero”: met deze gedachte zetten onze safety
professionals zich dagelijks in om uw veiligheid en die
van anderen te garanderen. Op voorhand bespreken
ze met u de risico’s, zodat wij u kunnen adviseren
over de aangewezen preventiemaatregelen.
Kort voor de start van de werkzaamheden voeren al
onze mensen een LMRA (Last Minute Risk Analysis)
uit. Mochten er zich onverhoopt toch onveilige
situaties of incidenten voordoen, dan zal Total Safety
direct en adequaat reageren.

STAFFING MANAGEMENT
Volledig gamma aan goed opgeleide en ervaren
veiligheidsprofielen. Veiligheidsorganisatie en
-coördinatie tijdens TA’s zowel als day-to-day
business.

Groot aantal medewerkers flexibel beschikbaar
Dankzij onze uitgebreide pool van ervaren
veiligheidsmedewerkers is de kans groot dat we uw
complete behoefte aan veiligheidspersoneel kunnen
invullen. En we kunnen snel extra mensen voor u
inschakelen - voor bepaalde functies zelfs binnen 24
uur.
Informatie, opleiding en certificatie
Al onze mensen zijn volledig geïnformeerd en kennen
uw operationele en veiligheidsgerelateerde afspraken
voor ze bij u aan de slag gaan. Bovendien hebben ze
een uitgebreide ervaring met shutdowns en worden
ze regelmatig opgeleid over nieuwe wetgeving en
technieken.
We staan altijd voor u klaar
Klanten met een vast contract kunnen ons 24 uur op
24 en 7 dagen op 7 bereiken voor extra medewerkers
of een aanpassing van de planning. Indien u dit
wenst komen we bij u ter plaatse om de concrete
voorschriften voor uw shutdown te bespreken.
Snelle offerte, correcte facturatie
U krijgt van ons een glasheldere offerte. Indien u
meteen zeker wilt zijn van de beschikbaarheid,
kunt u bij de bestelling alvast de nodige resources
reserveren. Nadien factureren we conform de door u
goedgekeurde prestatiestaten.

Expertise in hoge veiligheidsprofielen.
Meer veiligheid dankzij:
■■
■■
■■

systematische LMRA’s
regelmatige veiligheidscampagnes
gedetailleerde incident-registratie en
rapportering

Optimalisatie dankzij:
■■ on-site coördinatie & organisatie
■■ innovatieve technologische oplossingen

U zoekt opgeleid en gespecialiseerd veiligheidspersoneel?

Bij Total Safety staan honderden medewerkers voor u
klaar. Zelfs op heel korte termijn.
Klanten met een vast contract kunnen ons 24 uur op 24,
7 dagen op 7 bellen voor een last-minute invulling.

TotalSafety.net

Rescue Teams

Gasanalisten
Steeds stand-by
In noodsituaties moeilijk bereikbare
werkplekken evacueren is niet iedereen
gegeven. De ervaring en de effectiviteit van
onze rescue-teamleden redt levens op een
moment dat alle omstaanders hun hart
vasthouden.

Grote expertise
De verantwoordelijkheid van een gasanalist
is enorm. Voor deze functies zetten we
enkel onze beste experts in - met een
uitgebreide ervaring in het bemeten en
vrijgeven van besloten ruimtes.

Functies:
§§ Opzetten & uitvoeren van reddingsacties
§§ Studie van complexe evacuaties uit besloten ruimtes
§§ Controleren & doen naleven van veiligheidsvoorschriften
§§ Continu toezicht over een zone
§§ Werkomgeving evalueren voor de start van de werken
§§ Correctief optreden bij overtredingen
§§ Rapporteren aan de verantwoordelijken

Functies:
§§ Gespecialiseerde EX-, OX- en TOX-metingen
§§ Controleren en doen naleven van veiligheidsvoorschriften
§§ Continu toezicht over een zone
§§ Correctief optreden bij overtredingen
§§ Werkomgeving evalueren voor de start van de werken
§§ Rapporteren aan de verantwoordelijken

Preventieadviseurs niveau I, II & III

Veiligheidstoezichters

Voorkomen is beter dan genezen
De begeleiding, ondersteuning &
coördinatie van veiligheid & preventie
worden door onze veiligheidsdeskundigen
voor hun rekening genomen waardoor
u zich kan blijven focussen op uw corebusiness en dit voor:
1.
Nieuwbouwprojecten
2.
Revisies & Turnarounds
3.
Dagdagelijkse 			
onderhoudswerkzaamheden
Specialismen van onze preventieadviseurs:
§§ Incidentenanalyse: op een overzichtelijke en gestructureerde
manier de oorzaken van ongevallen en incidenten identificeren.
§§ Veiligheidscoördinatie en toezicht op werven/sites:
begeleiding en sturing van contractorplatforms, fungeren
tussen interne veiligheidsdienst en opdrachtgever, ...
§§ Veiligheid, brand- en explosieveiligheid: opstellen nood- en
evacuatieplannen, risicobeoordeling & formulering van
preventiemaatregelen.
§§ Veiligheid- en risicoanalyse: beheren van risico’s binnen het
huidige preventiebeleid.
§§ Veiligheidsonderstening arbeidsveiligheid: ondersteuning IDPBW
§§ Werkvoorbereiding, kick-off en toolbox- ondersteuning
§§ ISO 9001 – VCA ondersteuning
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Grotere efficiëntie
De ervaring van onze veiligheidstoezichthouders maakt het verschil tussen “in orde”
en “efficiënt”. Door onze interne opleiding
zijn ze bovendien snel inzetbaar en vinden
ze steeds de juiste balans tussen veiligheid
en projectvoortgang.
Functies:
§§ Controleren en doen naleven van veiligheidsvoorschriften
§§ Continu toezicht over een zone
§§ Correctief optreden bij overtredingen
§§ Werkomgeving evalueren voor de start van de werken
§§ Rapporteren aan de verantwoordelijken

Brand- & veiligheidswachten
Meer flexibiliteit
Eén veiligheidsmedewerker inschakelen,
twee kwalificaties krijgen. Onze ervaren
safety professionals zijn gecertificeerd als
brandwacht én als veiligheidswacht. Dat
maakt plannen eenvoudiger en uw equipe
flexibeler.
Functies:
§§ Continu toezicht op werkzaamheden in besloten ruimtes
§§ Preventieve controles
§§ Vluchtwegen voorzien en vrijhouden
§§ Vergunningen controleren

See what a difference Total Safety can make to your safety, operational and financial performance.
Our mission is to ensure the safe Wellbeing of Workers Worldwide (W3).
For more information, visit TotalSafety.net or e-mail us at info-be@totalsafety.com.
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