
 

 

Vacature 
Praktijklid Arbocommissie Technische Groothandel 

 

Binnen de Technische Groothandel is er een CAO-commissie Arbo actief die leiding geeft aan 
het Arboprogramma Technische Groothandel. Dit programma heeft tot doel veilig en gezond 
werken in de Technische Groothandel te bevorderen en zodoende de inzetbaarheid van 
werknemers te behouden dan wel te bevorderen. 

De Arbocommissie is samengesteld uit één lid namens de vakbonden, één lid namens de 
werkgevers en één lid vanuit de werkpraktijk. Zij geven gezamenlijk sturing aan de 
programmaleider die de commissie en het Arboprogramma faciliteert. De programmaleider 
stuurt onze vier Arbo ambassadeurs aan met wie hij alle activiteiten richting de 
bedrijven/preventiemedewerkers realiseert. 

Het ‘lid vanuit de werkpraktijk’ heeft als rol de commissie te adviseren over de praktische 
wenselijkheid en haalbaarheid van de activiteiten die in het kader van het Arboprogramma 
worden ontwikkeld. De focus ligt dus op kritisch bekijken of wat de commissie voorstelt om te 
doen ook gaat helpen in de praktijk.  

Vanwege het vertrek van het huidige praktijklid zoekt de Arbocommissie een nieuwe persoon 
om de vacature in te vullen. Wij zoeken iemand met het volgende profiel: 

• Iemand met minimaal vijf jaar werkervaring binnen een technische groothandel. 
• Minimaal 5 jaar Arbo-ervaring, eventueel ook elders opgedaan. 
• Binnen het bedrijf wekelijks actief bij het Arbobeleid van de onderneming. 
• Ervaring met onze branche-RI&E en kennis van de Arbocatalogus Technische Groothandel  
• Brede kijk op Arbo in het algemeen en gevoel voor de spanningsvelden die dit voor 

medewerker en management met zich mee kan brengen. 
• In staat de praktijk te vertalen in voorwaarden voor een branche-breed beleid.  
 
Beschikbaarheid praktijklid: 
• Beschikbaar zijn voor 4 vergaderingen per jaar (inclusief voorbereiding ca. 4-6 uren per 

kwartaal). Deze vergaderingen vinden meestal plaats via Teams. 
• Aanwezigheid op de Landelijke Preventiemiddag Technische Groothandel (1 keer per jaar). 
• Incidentele raadpleging/bijdrage per e-mail buiten de reguliere vergaderingen.  
• Totale beschikbaarheid: ongeveer 8 dagdelen per jaar (36 uur). 
 
De Arbocommissie kent een vergoeding toe aan het praktijklid voor diens werkzaamheden.  
 
Kandidaten kunnen zich melden bij de programmaleider Mark Fleuren (06-41658885 of 
mark.fleuren@dexisarbeid.nl). Bij hem is ook nadere informatie over deze vacature 
beschikbaar. 
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https://www.arbotechnischegroothandel.nl/
https://www.arbotechnischegroothandel.nl/files/arboambassadeurs-overzicht-regio-s-en-ambassadeurs-2022(1).pdf
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