
Veiligheidsinspecteur Speel- en sporttoestellen – fulltime (40 uur)

Taken en verantwoordelijkheden

Als inspecteur houd je je dagelijks bezig met de veiligheid van speel- en sporttoestellen, ondergronden en 
speelruimtes. Na het volgen van een cursus Inspecteur Veiligheid en een intensieve inwerkperiode mag 
je zelfstandig speeltoestellen, constructies, ondergronden en speelruimtes inspecteren op de veiligheid 
en stabiliteit. Van een inspecteur wordt veel verantwoordelijkheid verwacht. Immers, jij beoordeelt of 
kinderen veilig kunnen spelen. Daarnaast onderhoud je goede contacten met de opdrachtgevers en 
rapporteer je je werkzaamheden aan je collega’s.

Wat bieden wij?

Een plezierige en leerzame werkomgeving waarbij je de kans krijgt om jezelf te ontwikkelen d.m.v. cursussen 
en regelmatige verrijking van je werkzaamheden. Speelplan probeert het beste in jou naar boven te halen 
door jou op de juiste plaats de juiste dingen te laten doen. Daarnaast zorgt Speelplan voor prima secondaire 
arbeidsvoorwaarden, zoals een auto, laptop en een mobiele telefoon.

Wat vragen wij?

• Je bent - of bereid een opleiding te volgen tot- een geregistreerde SVS-Inspecteur Spelen 2-ster. 
• Je zorgt ervoor dat je op de hoogte blijft van relevante ontwikkelingen.
• Je neemt deel aan het Inspectieteam overleg.
• Je bent bereid jaarlijks deel te nemen aan de (interne) opfriscursus voor Inspecteur Spelen 2-ster om 

je kennis en vaardigheden up-to-date te houden.

Aanvullend op bovenstaande kwaliteiten en kennis moet je bovendien:
• Zelfstandig en secuur kunnen werken;
• Betrouwbaar te zijn;
• Goed kunnen communiceren met je teamleider en opdrachtgevers;
• Een dienstverlenende instelling hebben naar opdrachtgevers;
• In het bezit zijn van een rijbewijs;
• Flexibel zijn en het niet erg vinden om veel onderweg te zijn;
• Niet beschikken over een 9 tot 5 mentaliteit i.v.m. de variërende werkbelasting.

Ben je enthousiast geworden over deze functie en lijkt het jou leuk om ons team te komen versterken? 
Stuur dan een mailtje met jouw motivatie en cv naar info@speelplan.nl.


