Landscaping NL Vacature

In verband met het vertrek van de huidige functionaris zijn wij per direct op zoek naar een:

Veiligheid- en Milieu coördinator (1 fte)
Ondersteunt het managementteam op de productielocatie Tiel bij de uitvoering van het geldende
veiligheid- en milieubeleid. Rapporteert aan de HSE-Q manager.
Voor het ondersteunen van het plantmanagement op het gebied van veiligheid en milieu wordt er voor de locatie Tiel gezocht
naar een staffunctionaris. Belangrijke taken in deze rol zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toezien op de juiste voorlichting en instructies op het gebied van arbo, veiligheid en milieu dmv onder andere
toolboxmeetings.
Stelt toolboxen op.
Verzorgen en/of ondersteunen bij een incidentmelding en onderzoek
Signaleren en bespreken van onveilige situaties.
Regelen van de jaarlijkse update van lokale werk- en veiligheidsinstructies en het introductieboek.
Organiseren en ondersteunen bij de lokale veiligheids- en milieu oogrondes en is aanwezig bij de terugkoppeling van de
bevindingen.
Meehelpen de risico’s t.a.v. arbeidsomstandigheden en veiligheid te inventariseren en bespreekt deze minimaal 1 maal per
jaar (voorafgaand aan de budgetronde) met de plantmanager.
Aanspreken van zijn collega’s en de leidinggevenden in geval van onveilig gedrag.
Actieve rol in het lokale veiligheidsoverleg
Verzorgen van de administratie rondom contractors, het geven van de veiligheidsinstructies en het handhaven daarvan.
Assisteren bij het houden van toezicht tijdens groot onderhoud.
Ondersteunen bij het maken van TRA’s..
Toezien op het tijdig keuren en inspecteren van arbeidsmiddelen, hijs- en hefmiddelen, elektrische gereedschap etc. en de
opvolging daarvan.
Up to date houden van Safety Data Sheet bestand en de werkplekinstructiekaarten.
Bewaken van de voortgang van het milieuzorgplan.
Het verzorgen van de administratie rondom veiligheid en milieu

Functie-criteria:
•
HBO werk en denkniveau bij voorkeur richting veiligheidskunde met een aantal jaren werkervaring in een technische
productieomgeving
•
Communicatief vaardig, proactieve houding met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel
•
Woonachtig in de regio Tiel

Het aanbod:
Een functie in een organisatie die volop in beweging is met een nieuw op te zetten functie. Eigen initiatief wordt gewaardeerd en er
is absoluut ruimte voor ontwikkeling en ontplooiing. Er heerst een no nonsens cultuur met een “can do” mentaliteit.
Een veelzijdige functie met bijpassende arbeidsvoorwaarden.
De procedure:
Heb jij belangstelling voor deze functie? Stuur dan je CV met motivatiebrief naar sollicitaties@struykverwinfra.nl Voor meer
informatie kan je contact opnemen met Gert Oppelaar, HSE-Q Manager, bereikbaar op 06 -20013202.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

