HSE-Coördinator
Ben je op zoek naar een baan voor een langere periode bij een succesvol bedrijf? Heb je passie
voor milieu en veiligheid? Stop dan met zoeken en stuur meteen je cv!
Voor onze locatie in Vlijmen zoeken wij een HSE-Coördinator. In deze functie hou je je bezig met Healt, Safety en
Environment in de breedste zin van het woord. Onderwerpen als milieu, Arbo en BRZO zijn bekend terrein. De HSECoördinator houdt zich bezig met vergunningstrajecten en het uitvoeren van milieu gerelateerde onderzoeken. Op gebied
van veiligheid dient invulling en richting gegeven te worden aan de RI&E, het gevaarlijke stoffenbeleid en het BRZO-beleid.
Wie zijn we:
Royal Sanders is een toonaangevende Europese fabrikant en leverancier van producten voor persoonlijke verzorging. Ons
bedrijfsproces bestaat uit het ontwikkelen, produceren en distribueren van een breed scala aan producten zoals shampoos,
crèmes, lotions en deodoranten. Wij maken deze producten voor een aantal internationale merken en voor private labels
van bekende winkelketens in binnen- en buitenland. Daarnaast hebben we een aantal eigen merken waaronder Van Gils,
Odorex, Proset, Sanicur en Melkmeisje. De bedrijfscultuur van Royal Sanders is hands on en no nonsens, er zijn korte
communicatielijnen en er is een sterke focus op 'alledaags beter'.
Wat ga je doen:
•
•
•
•
•
•
•

Je wordt mede verantwoordelijk voor het HSE beleid en de daarbij horende doelstellingen binnen Royal Sanders;
Je gaat projecten en vraagstukken op gebied van veiligheid & milieu coördineren;
Je gaat toezien op de juiste toepassing, opvolging en uitvoering van methoden, technieken en richtlijnen op
gebied van veiligheid & milieu;
Je coördineert en begeleidt verschillende (interne) HSE audits;
Je komt pro-actief met oplossingen en advies op gebied van HSE richting de directie;
Naast je werkzaamheden op onze locatie in Vlijmen, ondersteun je ook de locatie in Ieper (België);
Je biedt ondersteuning aan het BHV- en EHBO-team.

Wie zoeken we:
•
•
•
•
•
•
•

Je kunt zelfstandig werken en bent praktisch en probleemoplossend ingesteld;
Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau met een relevante opleiding op gebied van HSE (bijv. veiligheidsen/of milieukunde);
Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een soort gelijke functie, bij voorkeur in een productie omgeving;
Kennis er ervaring op gebied van BRZO en ATEX richtlijnen is een pre;
Je bent in staat om vergunningstrajecten t.b.v. de omgevingsvergunning uit te voeren;
Je hebt goede communicatieve vaardigheden en bent in staat om zowel in team als zelfstandig te werken.
Je bent verantwoordelijk, betrouwbaar en flexibel.

Wat bieden we:
Werken bij Royal Sanders betekent werken in een uitdagende en verantwoordelijke functie in een dynamische en
groeiende organisatie. Je ontvangt een marktconform salaris gebaseerd op je opleiding, ervaring en resultaten.
Geinteresseerd?
Herken je jezelf in bovenstaand profiel, stuur dan je CV (Engelse of Nederlandse versie) via e-mail: hrm@royalsanders.nl
Je kunt dit adres ook gebruiken als je vragen hebt of met een van ons wil spreken. Mocht je een partner hebben: laten
we samen kijken of hij / zij ook bij ons kan komen werken in dezelfde diensten als jij!

