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VACATURE  
Deskundigen Veiligheidskunde 

 

 

Het Polytechnic College Suriname is een groeiende en dynamische hogerberoepsonderwijs  
instelling die dagelijks  aan diverse uitdagingen wordt blootgesteld. Met 11 Bachelor en 1 Master 
Opleiding is zij één van de weinige onderwijsinstellingen in Suriname die ISO gecertificeerd is.  
 
Het instituut biedt zijn klanten brede en gedegen hogerberoepsopleidingen aan met goede 
beroepsperspectieven. Wij willen op een marktgerichte, efficiënte en effectieve manier bijdragen 
aan de persoonlijke vorming van de klant, waarbij de nadruk op een  kwalitatief hoog 
studierendement wordt gelegd. 
 
Op basis van het bovenstaande zijn wij op zoek naar deskundigen op het gebied van Integrale 
Veiligheidskunde om de navolgende curriculumonderdelen in commissie verband te helpen 
ontwikkelen: 
 

• Wetgeving 

• Arbeid en Gezondheid 

• Impactanalyse 

• Snuffelstage  

• Diagnosticeren en Verbeteren 

• Cyber-and Asset Security 

• Ontruimingsplan  

• Project 1 Arbovraagstukken  
 
In het kader van het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs aangeboden door het PTC, is 
het gewenst dat het curriculum voor de opleiding ‘Veiligheidskunde’ wordt ontwikkeld volgens de 
actuele standaarden. Bij het omschrijven van de individuele onderwerpen dient er rekening 
gehouden te worden met ontwikkelingen binnen het technisch onderwijs op hbo-niveau en 
ontwikkelingen binnen het beroepenveld . 
                       
Wij zijn op zoek naar gegadigden die over de navolgende vaardigheden beschikken: 
• het demonstreren van een kritisch en analytisch denkvermogen; 
• het demonstreren van goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in de 

Nederlandse en Engelse taal op minimaal HBO-niveau;  
• het kunnen werken in teamverband; 
• het naleven van afspraken en verantwoordelijkheidsgevoel tentoonstellen; 
• het kunnen werken met deadlines en 
• het aannemen van een flexibele werkhouding bij het verrichten van de taken. 
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Wij bieden… 
 Een unieke en dynamische werkomgeving 
 Een prettige en informele werksfeer 

 

Wilt u een bijdrage leveren aan het opzetten van dit Programma? 
Stuur dan uw motivatiebrief en CV naar hrm@ptc.edu.sr. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u 
contact opnemen met de Afdeling HRM (+597 402509, tst # 1041/1042) of mailen naar 
info@ptc.edu.sr. 
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