De Ziggo Dome is een bijzondere concertlocatie die sinds juni 2012 onderdak biedt aan grote
(internationale) artiesten en per concert aan circa 17.000 fans. Bijzonder aan deze locatie is dat het
geheel ontworpen is vanuit de visie ‘single purpose design, multi use’ en de akoestiek, comfort en
beleving centraal staan. Alles draait om live muziek, gemak en kwaliteit.
Het publiek is verdeeld over de zaalvloer en de daarboven gelegen twee ringen met zitplaatsen. Op de
eerste ring bevindt zich het gebied dat uitsluitend toegankelijk is voor leden van de Ziggo Dome Member
Club.
De organisatie van Ziggo Dome, gevestigd in Amsterdam Zuidoost, maakt onderdeel uit van Live Nation,
een wereldwijde beursgenoteerde live entertainment organisatie. Het vaste team van de Ziggo Dome
bestaat uit circa 28 medewerkers, werkzaam in de disciplines Commerciële Zaken, Bedrijfsvoering en
Operationele Zaken, waaronder Event Operations, Facilitaire zaken, Horeca en Health & Safety.
De Ziggo Dome heeft met ingang van heden een vacature voor de functie van:
Health & Safety Manager
In deze functie ben je zelfstandig verantwoordelijk voor het optimaliseren van de veiligheid van
bezoekers, medewerkers en gebouwen van de Ziggo Dome zowel tijdens evenementen als in de
kantoorsituatie. Je adviseert de directie op gebied van veiligheid, ARBO, mobiliteit en de openbare orde.
Je initieert en implementeert veiligheidsplannen in brede zin en neemt organisatorische maatregelen en
faciliteert beveiligingsvoorzieningen.
Het takenpakket in vogelvlucht:
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Het continu monitoren en verbeteren van het veiligheidsbeleid binnen de Ziggo Dome.
Het inschatten van de aard en de omvang van de bedreigingen en risico’s die de organisatie
kunnen schaden en het bepalen van de behoefte aan maatregelen en voorzieningen.
Het maken van risico-analyses en op basis daarvan opstellen van inzetplannen voor de
beveiligingsorganisatie ten behoeve van evenementen en bijzondere situaties.
Het onderhouden van contacten met overheidsinstanties en beveiligingsorganisaties.
Het ondersteunen bij mobiliteitsvraagstukken en het opstellen van mobiliteitsplannen voor
evenementen.
Het optreden als lid en/of voorzitter van het Crisis Management Team tijdens aangewezen
evenementen en het formuleren van beleid en protocollen op het gebied van crisismanagement.
Het zorgdragen voor het naleven van de brandveiligheidsvoorschriften.
Het organiseren en uitvoeren van diverse taken met betrekking tot het ARBO-beleid, de
bedrijfshulpverlening en de beveiliging van de gebouwen, installaties, inrichting en het
buitenterrein van de Ziggo Dome.
Het coördineren van vergunningszaken.
Het continu monitoren en verbeteren van het toegangsbeleid binnen de Ziggo Dome.
Het geven van voorlichting en instructie omtrent veiligheidsgerelateerde zaken.

Gezochte kandidaat
Je hebt minimaal een afgeronde en relevante (veiligheids)opleiding op HBO niveau zoals Integrale
Veiligheid en/of Security Management, bij voorkeur aangevuld met certificaat MSec (Manager of
Security) of RSE (Register Security Expert) en trainingen/cursussen op gebied van ARBO en veiligheid. Je
hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring op gebied van veiligheidszaken en staat stevig in je
schoenen. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, goede sociale en
communicatieve vaardigheden, leidinggevende capaciteiten en kennis van wet- en regelgeving op gebied
van ARBO en veiligheid. Je voelt je thuis in een informele werkomgeving waar ondernemerschap centraal
staat, je bent flexibel en je kunt jezelf presenteren. Je werkt zelfstandig en functioneert uitstekend in
teamverband.
Wij bieden
De Ziggo Dome biedt een marktconform salaris en een uitgebreid pakket aan secundaire
arbeidsvoorwaarden. Het betreft een full-time functie (40 uur per week) met - gezien de aard van de
onderneming - flexibele werktijden. Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst, met uitzicht
op een vast dienstverband.

Reageren?
Herken je jezelf in het profiel en wil je reageren? Stuur dan voor 12 november a.s. je cv en motivatie
onder vermelding van “Health & Safety Manager” uitsluitend per e-mail
naar vacature@ziggodome.nl. Voor meer informatie over de functie mail je naar dit e-mail adres, dan
nemen we zo snel mogelijk contact met je op.
www.ziggodome.nl
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

