Vacature | HSE medewerker M/V | Nieuwdorp
Heb jij een passie voor ARBO en veiligheid? Ben jij toe aan een uitdagende functie in
een logistieke werkomgeving? Dan zoeken wij jou!
Wij van Verbrugge Terminals zijn op zoek naar een HSE medewerker. Bij een dochterbedrijf
van Verbrugge Terminals komen zeeschepen aan met loodconcentraat. De schepen laden
en lossen de vracht bij Verbrugge Terminals. Voor het laden en lossen hebben wij logistiek
personeel en verschillende hulpmiddelen nodig. Dit brengt verschillende ARBO en
veiligheidsaspecten met zich mee. Voor de coördinatie hiervan zoeken wij jou!
Als HSE medewerker ben jij preventief bezig met het voorkomen van onveilige situaties,
ongevallen en verzuim. De focus ligt hierbij op het terugdringen van de blootstelling aan lood.
Denk hierbij aan het signaleren van onveilige werksituaties en het evalueren van ongevallen.
Verder ben jij proactief bezig met het verbeteren van een veilige werkomgeving. Jouw
onderbouwde bevindingen bespreek jij met desbetreffende leidinggevende.
Jij werkt met loodconcentraat. Er zijn strenge protocollen omtrent werken met
loodconcentraat, waaronder het correct dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en
herhaaldelijk bloedprikken. Bloedprikken is van belang voor jouw eigen gezondheid. Zijn er
hier vragen over? Stel de vragen direct!
Wie zoeken wij?
- Jij hebt HBO werk- en denkniveau.
- Jij bent in het bezit van een HVK diploma in combinatie met het diploma
arbeidshygiënist.
- Jij hebt kennis over CMR stoffen en de beheersmaatregelen zoals persoonlijke
beschermingsmiddelen.
- Jij hebt kennis van BRZO en VBS.
- Jij hebt kennis van bulkinstallaties (is een pré).
- Jij bent bereid om in ploegendienst te werken.
- Jij bent bereid tot het volgen van aanvullende opleidingen.
- Jij bent nauwkeurig in het opvolgen van werkinstructies die van belang zijn voor
kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu.
- Jij bent een echte teamplayer.
- Jij denkt mee in het oplossen van problemen.
- Jij beheerst Nederlands uitstekend in woord en geschrift.
- Jij hebt een rijbewijs B en eigen vervoer.
Wat hebben wij te bieden?
- Een uitgebreide en uitdagende HSE functie en werklocatie.
- Een baan met een vaste aanstelling in de toekomst bij een wederzijdse klik!
- Een goede werksfeer, waarbij waardering en persoonlijk contact van groot belang is.
- De mogelijkheid jouw persoonlijke werkkwaliteiten te ontwikkelen.
Procedure
Spreekt de functie van HSE medewerker jou meteen aan? Of heb jij nog vragen? Reageer
dan direct! Graag gaan wij persoonlijk met jou het gesprek aan, om alle mogelijkheden te
bespreken. Is er een wederzijdse klik? Dan kan jij direct starten en zien wij elkaar snel terug
op jouw eerste werkdag!
Contact: Ricardo Lenos, ricardo.lenos@verbrugge.nl of bel 0622119466.

