
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op bezoek bij Tata Steel in IJmuiden 
Veiligheid en route informatie 

 
Algemeen 
Het bedrijventerrein van Tata Steel in IJmuiden is ca. 750 ha groot. Bijna 1.500 
aaneengesloten voetbalvelden, een oppervlakte die te vergelijken met bijvoorbeeld de 
Gemeente Bussum. Het is dan ook vanzelfsprekend dat fabrieken en kantoorlocaties op 
grote afstand kunnen liggen. Om ervoor te zorgen dat je op tijd op de juiste locatie bent 
raden wij je aan om hier bij de keuze van je vervoermiddel en het inplannen van je reistijd 
rekening mee te houden. In verband met de veiligheid en grote afstanden adviseren wij je 
om ervoor te zorgen dat je met de fiets of auto komt.  

 
Bereikbaarheid Tata Steel in IJmuiden 
Tata Steel in IJmuiden is goed met  
eigen vervoer (fiets/auto) te bereiken.  
Je kunt hier een routebeschrijving  
downloaden. 
 
Op ons terrein is er voldoende parkeer- 
gelegenheid. Het Openbaar vervoer  
brengt je tot station Beverwijk. Vanaf daar  
dien je voor eigen vervoer naar de locatie  
van jouw afspraak te zorgen.  

 

Bezoekerspas en veiligheidsmiddelen  
Als bezoeker van ons bedrijfsterrein moet je in het bezit zijn van een op naam gestelde 
bezoekerspas, deze pas hebben wij ter voorbereiding op jouw afspraak reeds 
aangevraagd.  
Deze pas ontvang je op de locatie die je van ons bevestigd hebt gekregen. Vergeet niet om 
een geldig legitimatiebewijs mee te nemen en de bevestiging van je afspraak mee te 
nemen. Bij het ontvangst van je bezoekerspas ontvang je meer informatie over het vervolg 
van jouw reis op ons bedrijfsterrein. Parkeer je vervoermiddel altijd alleen op de daartoe 
aangewezen parkeerplaatsen. 

Wanneer je voor jouw bezoek Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM’s) nodig hebt, 

dan worden deze door de te bezoeken afdeling verstrekt.  

Het betreden van het Bedrijfsterrein  
Op ons bedrijventerrein zijn de Algemene Veiligheidsregels van toepassing. Als bezoeker 
van ons bedrijf dien je voorafgaand aan je afspraak kennis genomen te hebben van deze 
regels en voorschriften. Meer informatie over het bezoeken van Tata Steel in IJmuiden vind 
je hier.  

 

Tata Steel afdeling Recruitment 

Bezoekadres:  

Dudokhuis (2H.14) 

Wenckebachstraat 1 

1951 JZ Velsen-Noord 

T: 0251-494000 

E: recruitment.nl@tatasteel.com 

http://www.tatasteeljobs.nl/assets/user/assets/files/Routebeschrijving_Tata_Steel_IJmuiden_NL_0613.pdf
http://www.tatasteel.nl/veiligheid/nl/home/bezoeker.html
http://www.tatasteel.nl/veiligheid/nl/home/bezoeker.html

