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VMKG (QHSE) Coördinator
De functie
Wil je als VMKG (QHSE) Coördinator in een zeer afwisselende functie aan de slag
en je bijdrage leveren in het veiligheids- en kwaliteitsbewustzijn bij ons op de
werkvloer? Grijp dan deze kans!
Het vakgebied Veiligheid, Milieu, Kwaliteit en Gezondheid van Euroliquids is
centraal ondergebracht in de afdeling Kenniscentrum. Met een team van
specialisten wordt inhoud gegeven aan het veiligheid-, milieu- en kwaliteitsbeleid.
De sfeer op de afdeling is informeel, collegiaal, aanpakken en je
verantwoordelijkheid nemen.
De organisatie

De organisatie
Euroliquids BV

Soort dienstverband
Full-time, Part-time

Aanvang
In overleg

Bedrijfstak
Productie bedrijf

Locatie
Rotterdam

“Waar hard werken en werken met je hart leidt naar het optimale resultaat!”

Aantal uur
Euroliquids is een jong, enthousiast en snelgroeiend productiebedrijf in de
Europoort met ruim 30 medewerkers dat vloeibare chemicaliën produceert voor
de landbouw, tuinbouw, industrie en waterzuivering.

32-40

Salaris
€ in overleg - € in overleg

Werkzaamheden
Borgen en verbeteren van Veiligheids- en Kwaliteitsprocessen in de fabriek;
Verder implementeren van het Veiligheids Management Systeem (VMS);
Begeleiden en uitvoeren van werkplekinspecties;
Coördineren van toolboxen op de werkvloer met operators, technici en
leidinggevenden;
Coördineren, uitvoeren, uitwerken en/of begeleiden van interne en externe
audits;
Door ontwikkelen en uitwerken RI&E´s, toolboxmeetings, VCA en
veiligheidstrainingen.

Publicatiedatum
26 januari 2021

Jouw profiel
Een afgeronde opleiding VMK of Hogere Veiligheidskunde (HVK) ;
Kennis van toepasselijke wet- en regelgeving zoals BRZO, PGS15, PGS31
en Arbowet;
Ervaring in vergelijkbare functie;
Handig en ervaren met computerprogramma’s;
Proactief werkend en veel in de fabriek aanwezig willen zijn;
Assertief om collega´s te wijzen op een andere manier van werken;
Helpt doelstellingen te benoemen, te bewaken en te bereiken.

Ons aanbod
Een interessante en uitdagende functie;
Afwisselende werkzaamheden;
Een prettige werksfeer in een aanpakkerscultuur;
Goede arbeidsvoorwaarden.
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Interesse?
Stuur je CV met jouw Persoonlijke Profiel naar marytha@m2-select.nl of naar
solliciteren@euroliquids.com. Bel voor meer informatie met Marytha Zuurmond via
06-51756414. Wij kijken uit naar je reactie!
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