
 

 

 

 

Specialist Gevaarlijke Stoffen 

 

Functieomschrijving 

Voor ons kantoor in Lelystad zijn we op zoek naar een Specialist Gevaarlijke 
Stoffen. Je gaat deel uitmaken van ons team van 12fte, samen ben je 

verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de DGOffice webapplicatie. Onze 
software wordt 24/7 wereldwijd gebruikt door onze klanten, die zich in het 

zakelijke segment bevinden. Het is jouw taak om regelgeving in bruikbare 
data om te zetten, deze data te onderhouden, het ontwikkelteam bij te staan 

in het toepassen van de data en advies en ondersteuning te verlenen aan 

onze klanten. 

Functie-eisen 

• HBO werk- en denk niveau, bij voorkeur een opleiding logistiek. 

• Aantoonbare ervaring met Nationale- en Internationale regelgeving 

rondom gevaarlijke stoffen (UN, ADG, ADR, TDG, 49CFR, ICAO, IMDG, 

ADN, RID etc.) 

• Aantoonbare kennis van of ervaring met logistieke processen rondom 

multi-modaal transport en opslag van gevaarlijke stoffen. 

• Kennis van GHS en nationale implementatie hiervan is een pre. 

• Ervaring met MS Excel en MS Access. 

• Goede beheersing in woord en geschrift van de Nederlandse en Engelse 

taal. 

• Goede communicatieve vaardigheden. 

Bedrijfsprofiel 

We geloven dat ontwikkeling en groei belangrijk is voor ons bedrijf en voor 

onze medewerkers, daarom bieden we ook diverse mogelijkheden om 
individuele ontwikkeling te stimuleren. Interne en externe opleidingen, 

coaching en werk gerelateerde seminars of conferenties zijn maar een aantal 

van deze mogelijkheden. 

 



 

 

 

 

DGOffice B.V. is het Nederlandse kantoor van DGM Software Development 

Group. We hebben meer dan 20 jaar ervaring in het ontwikkelen van 
applicaties, web services en databases, welke allen gerelateerd zijn aan de 

transport, afhandeling, opslag, productie en afval verwerking van gevaarlijke 
stoffen en overige chemicaliën. Als wereldleider in ons vakgebied bevindt 

onze klantenkring zich ook wereldwijd, variërend van hele kleine bedrijven 

tot aan multinationals en overheden. 

DGOffice is een dynamische, professionele en klant gedreven organisatie. De 

aard van onze werkzaamheden vereist dat we verantwoordelijkheid nemen 

voor onze producten, maar ook accuraat en flexibel genoeg zijn om te 
reageren op wijzigingen in regelgevingen en voortdurende veranderingen in 

de markt waar onze klanten mee te maken krijgen. We doen dit door een 
prettige, informele werksfeer te creëren waarin alle medewerkers worden 

uitgedaagd het uiterste uit zichzelf te halen. 

 

Contact: 
 

Company: 
    DGOffice B.V. 

    De Schans 1921 
    8231KA Lelystad  

 

Contact person: 
    Herman Teering 

    h.teering@dgm-sdg.com 


