
 

 

 
  
  
 
 

 
Auteur : NIKTA 

 
Handboek VCU 

 
Doc. Id. : bijlage 1 

 
Revisie : 0 

 
Vacature aanvraag formulier 

 
Blad : 1 van 3 

 
Datum : 31-03-2017 

 
 

HelloFlex People B.V. 

 
Aanvraagformulier vacature opdrachtgever 
 

Omschrijving Aanvraag :……………………………………………………………………... 
   

Aangenomen/behandelt door :…………………………………………………………………….. 
   

Gegevens Opdrachtgever: ………………………………………………………………………… 
 
Aanvrager/contactpersoon:…………………………………………………………………. 
 
Is de opdrachtgever VCA gecertificeerd?    JA / NEE 
 
Wijze aanvraag: E-mail  /  Fax  /  Mondeling  (bij mondeling vul verdere gegevens in) 
 
Functieomschrijving:………………………………………………………………………… 
   

Werkzaamheden:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Algemene eisen:……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………. 
 
Vereiste taalkennis: ja /nee Zo ja welke:………………………………………………….. 
   

Opleiding’s eisen / vakkennis / ervaring:…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………….. 
 
  

Risico’s verbonden aan functie of Arbeidsplek    
Ja/ nee Zo ja zie Checklist arbeidsomstandigheden opdrachtgevers. 
    

Start datum :……./……../ 20…… 
Project duur :…………………………………………………………………………………. 
Locatie :…………………………………………………………………………………. 
 
Voor introductie kan de kandidaat zich melden bij :……………………………………… 
 
Eventuele opmerkingen / aanpassingen betreft aanvraag ten opzichte van de voorgestelde kandidaat 
:…………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
Checklist arbeidsomstandigheden opdrachtgever 
  

Opdrachtgever : ……………………………………………………………………………….. 
Functie   :………………………………………………………………………………… 
Omschr. werkzaamh.: ……………………………………………………………………. 
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Bijzondere omstandigheden 
O Werken met machines en/of gereedschappen 
O Zwaar lichamelijk werk verrichten 
O Werken in of met extreme kou of hitte     
O Langdurig staand of zittend werk verrichten 
O Werken in lawaaierige omgeving          
O Werken op hoogte 
O Snel repeterende werkzaamheden verrichten    
O Werken achter een beeldscherm 
O Te maken krijgen met hoge werkdruk     
O Regelmatig overwerk 
O Werken met gevaarlijke (chemische) stoffen, gassen of dampen  
O ……………………………………………….. 
 
Vragenlijst   
Welke beheersmaatregelen zijn getroffen om eventuele risico’s te beperken bij de aangekruiste bijzondere 
omstandigheden? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
 
Heeft de medewerker persoonlijke beschermingsmiddelen nodig?        ja / nee / nvt 
Zo ja, welke: 
 
Worden deze door uw bedrijf verstrekt en wordt er op het juiste gebruik toegezien?  ja / nee / nvt 
 
Heeft de medewerker voor het werk specifieke (veiligheid's)  VCA opleiding(en ) nodig?  ja / nee / nvt 
Zo ja, welke : ……………………………………………………………………………………….  
    
Is er ARBO voorlichtingsmateriaal voor de gedetacheerde beschikbaar        ja / nee / nvt 
 
Is er een speciale contactpersoon aanwezig die toeziet op de medewerker   ja / nee / nvt 
 
Is er een VG verantwoordelijke aanwezig die toeziet op de arbeidsomstandigheden en/of veiligheid?  ja / 
nee / nvt 
Zo ja , Wie: ………………………………………………………………………………………………………..  
    
 
 
Is de opdrachtgever verantwoordelijk voor een goede begeleiding, introductie en instructie betreffende het uit te 
voeren en de hanteren veiligheidsvoorschriften     ja / nee / nvt 
Zo nee, uw intermediair neemt contact met u op. Zo ja wie: …………………………………… 
 
Zijn de eisen van de aanvraag in overeenstemming met de gegevens van de gedetacheerde? 
 ja / nee / nvt 
Zo nee, wat zijn de aanvullende maatregelen:……………………………………..……………. 
Welke tolerantie is toegestaan:……………….…………………………………………………… 
 
 
Akkoord opdrachtgever door:……………………….………… Datum:……………..………….    telefonisch/mondeling/schriftelijk 
 
    
Opmerkingen die van belang kunnen zijn voor het veilig werken binnen uw bedrijf?  ja / nee / nvt 
Zo ja welke:……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………... 
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Voor opdrachtgever ingevuld   
 
Naam              : ……………………………….  
 
Functie            : ……………………………….   
    
Datum       : ……………………………….    
 
 
 
 
 
Handtekening : ……………………………….   


	Aanvraagformulier vacature opdrachtgever
	Functie   :…………………………………………………………………………………
	Omschr. werkzaamh.: …………………………………………………………………….

	Bijzondere omstandigheden
	O Werken met machines en/of gereedschappen
	O Zwaar lichamelijk werk verrichten
	O Werken in of met extreme kou of hitte
	O Langdurig staand of zittend werk verrichten
	O Werken in lawaaierige omgeving
	O Werken op hoogte

	O Te maken krijgen met hoge werkdruk
	O Regelmatig overwerk

