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SHONA RAVEN

PERSOONLIJK
Naam en titulatuur: Shona Raven
Geboortedatum: 18 november 1997
Geboorteplaats: Dirksland
Rijbewijs B
06 13 22 52 30 shona@bkbo.nl

ALGEMEEN
Shona kan gekenmerkt worden als volgt:
•
Communicatief
•
Motiverend
•
Spontaan
•
Veerkrachtig
•
Enthousiast
•
Leergierig
•
Positief

ERVARING
02-2021 – assistent auditor

BKBO b.v.
Werkzaamheden:
•

Uitvoeren vooronderzoek voor DigiD SaaS en ENSIA audits

•

Planning auditactiviteiten

•

Beoordelen van bewijsstukken op kwaliteit en volledigheid

•

Zelfstandig uitvoeren van testen

•

Opstellen van conceptrapportages

•

Verwerken van review resultaten

•

Onderhouden van contacten met auditees

•

Verwerken van de resultaten van besprekingen met auditees

•

Verslaglegging

•

Productontwikkeling
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07-2021 – 01-2021 SHEQ-Officer

Boasso Global

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beoordelen van stoffen op fysische en chemische eigenschappen aan de hand van
MSDS’en
Het beheren van de productdatabase en het up-to-date houden ervan
Het beheren van de Risiso-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) ten behoeve van de
arbeidsveiligheid
Het uitvoeren van VGM-controlerondes met het controleren de SHEQ richtlijnen
en procedures
Het organiseren, begeleiden en registreren van calamiteitenoefeningen
Het ondersteunen in het geven van toolbox-besprekingen en het opstellen ervan
Het uitvoeren van onderzoeksanalyses en het opstellen van ongevallen
rapportages
Het toezicht houden op het tijdig voldoen van keuringen en inspecties van
veiligheidsmiddelen
Het voorbereiden, uitvoeren en assisteren bij audits en inspecties

08-2019 – 07-2019 SHEQ medewerker

Bertschi Rotterdam

Het uitvoeren van een onderzoeksscriptie voor de opleiding Integrale Veiligheidskunde
met daarbij aanvullende taken zoals;
•
Het beheren van de Risiso-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) ten behoeve van de
arbeidsveiligheid
•
Het uitvoeren van VGM-controlerondes met het controleren de SHEQ richtlijnen
en procedures
•
Het organiseren, begeleiden en registreren van calamiteitenoefeningen
•
Het ondersteunen in het geven van toolbox-besprekingen en het opstellen ervan
•
Het uitvoeren van onderzoeksanalyses en het opstellen van ongevallen
rapportages
•
Het toezicht houden op het tijdig voldoen van keuringen en inspecties van
veiligheidsmiddelen
•

Het voorbereiden, uitvoeren en assisteren bij audits en inspecties

08-2018 – 09-2019 Medewerker Crisis – en Risicobeheersing

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

•
•
•
•

Het uitvoeren van controles van brandveiligheid in (complexe) objecten
Les geven aan de brandweer en aan MBO bouwkunde over brandveiligheid
Het assisteren van Brzo audits
Het onderzoeken van brand (brandonderzoek)

10-2015 – 09-2018 Teamleider Verkoopafdeling

Albert Heijn

•

Het aansturen van medewerkers op de afdeling verkoopklaar
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09-2016 – 04-2017

Vrijwilliger mankracht

Brandweer Dirksland

Oefenen met complexe en gevaarlijke situaties waar de brandweer tegenover komt
te staan, zoals:
•
Brand blussen
•
Voortbewegen in nauwe en met rookgevulde ruimtes
•
Auto’s knippen
•
Mensen redden

OPLEIDINGEN
2021 (feb) – 2021 (aug) Pre-master sociology Tilburg University
2020 Integrale Veiligheidskunde Haagse Hogeschool
2016 Havo RGO Middelharnis

CURSUSSEN
2021

Wet Politiegegevens voor Boa’s

2020

Innovatie project Cold Cases Politie Den Haag
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