
 
 
 

Veiligheidsdeskundige (32 uur per week / 0.8 FTE) 
Antonides-Interchema te Vollenhove 

 

 

De functie 
Een dag als Veiligheidsdeskundige bij Antonides-Interchema ziet er voor jou als volgt uit:  

- Op de hoogte zijn van wet en regelgeving omtrent REACH, ADR, MSDS & RI&E,  en 

Arbo. 

- Samenstellen van veligheidsinformatiebladen 

- Toeleveren van veiligheidsinformatie aan onze klanten. 

- Aanspreekpunt voor wettelijke instanties 

- Verbetervoorstellen aanleveren / (werk)processen verbeteren. 

 

Je komt te werken in locatie Vollenhove. Hier werkt een jong team van 9 medewerkers. Jouw 

functie is zelfstandig en je rapporteert aan de directie.  

 

Arbeidsvoorwaarden voor jou als Veiligheidsdeskundige 
In deze functie bieden wij je het volgende:  

- Goed salaris 

- 25 vakantiedagen (op basis van fulltime beschikbaarheid) 

- Kilometervergoeding (€ 0,19 per kilometer) tot een maximum van 25 km enkele reis 

- Mogelijkheden tot bijscholing op het gebied van veiligheid (waar nodig/gewenst) 

 

De functie-eisen 
Als Veiligheidsdeskundige voor Antonides kan/heb je in ieder geval: 

- Minimale opleiding HBO richting veiligheidsmanagement 

- Actuele kennis van (Europese) regelgeving, met name op het gebied van veiligheid 

en in relatie met chemische stoffen. 

- Zowel zelfstandig als in teamverband kan werken 

- Kennis van/ervaring met AccountView en/of SAP Business One is een pré 

- Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen 

 

Wij zijn op zoek naar iemand die zelfstandig opereert en kennis van zaken heeft. Uitleg kan 

geven aan management, collega’s en klanten, netjes, flexibel en betrouwbaar is; zich langere 

tijd kan concentreren en zeer nauwkeurig kan werken.  

 

Als dit zijn eigenschappen zijn waarmee jij jouzelf zou kunnen omschrijven, dan ben je 

wellicht geschikt voor deze functie. Het is tevens handig om in de buurt van Vollenhove te 

wonen, denk hierbij aan Meppel, Steenwijk, Wolvega, Emmeloord, Zwolle of Kampen. 

 



Solliciteren 
Ben jij enthousiast geworden? Heb jij hart voor de zaak en ben je een echte teamplayer? 

Solliciteer dan nu via email naar de heer: T. Antonides; t.antonides@antonides.com. Ook 

met vragen kun je bij de heer Antonides terecht. 

Nadat we een CV selectie hebben gemaakt, vinden er eerste gesprekken plaatst. Hierna is 

er wellicht nog een tweede gesprek. Het streven is om dit zo snel mogelijk te doen om de 

functie zo snel mogelijk te vervullen.  

 

Over Antonides 
Antonides CV is opgericht in 1962 als handelshuis van laboratoriumbenodigdheden en 

grondstoffen voor de voedingsmiddelenbranche. Kernwaarden van onze organisatie zijn: 

betrouwbaar, flexibel en innovatief. Onze medewerkers dragen deze waarden dagelijks uit. 

Wij leveren meer dan 3500 producten. Deze producten zijn op te delen in drie 

hoofdcategorieën. Wij leveren: laboratoriumbenodigdheden, chemicaliën en grondstoffen. Jij 

gaat (met name) werken voor de chemie tak. Het logistieke proces is ingericht om snel en 

goed te leveren.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

mailto:t.antonides@antonides.com

