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Locatie Tilburg

Zorg jij voor actieve sturing op veiligheid?
Hoger Veiligheidskundige (HVK'er) (M/V)
Attero is een krachtige en energieke speler op de Nederlandse afvalmarkt. Wij ontwikkelen ons nog steeds als betrouwbare,
klantgerichte dienstverlener op milieugebied. Ons bedrijf manifesteert zich meer en meer als een innoverende kracht in de
productie van teruggewonnen grondstoffen en duurzame energie uit afval. Wij verwerken op een vijftiental locaties onder meer het
afval van ruim 20 procent van alle Nederlandse huishoudens. Wij steken er al onze energie in om zoveel mogelijk uit dat afval te
halen. Letterlijk! Duurzaam, innovatief, betrouwbaar en klantgericht zijn de kernwaarden die het richtsnoer voor ons dagelijks
handelen vormen. Ook is veiligheid een belangrijk onderdeel van het werk. Wij zijn op zoek naar iemand die daaraan zijn bijdrage
wil leveren. Iemand die - net als wij - energiek met milieu wil zijn.
Wij zijn voor onze afdeling QHSE op zoek naar een HVK’er die verantwoordelijk is voor de coördinatie en uitvoering van het QHSE
beleid ter bevordering van een cultuur waarin veiligheid door iedere medewerker altijd en zonder uitzondering op de eerste plaats
gezet wordt. Je functioneert als projectleider op zowel regionaal als landelijk niveau en adviseert en geeft sturing op basis van
veiligheidskundige modellen aan de organisatie op gebied van veiligheid.
Je toetst de werkwijze en werkomstandigheden aan de actuele wet- en regelgeving en spreekt management en medewerkers aan op
onveilig en ongezond werkgedrag. Je analyseert, interpreteert en adviseert over relevante QHSE rapportages aan de manager QHSE
en zoekt trends. Je verricht standaard risico-inventarisaties of regelt de uitvoering door derden en begeleidt inspecties.
Wat ga je verder nog doen?
Je onderzoekt de aard en ernst van (bijna) incidenten; Je
signaleert structurele knelpunten, adviseert over verbeteringen
en bewaakt de uitvoering hiervan; Je levert samen met
collega’s QHSE een bijdrage aan het QHSE management
systeem; Je geeft voorlichting, uitleg en training en stelt samen
met collega’s QHSE toolboxen veiligheid op.
Ben jij onze nieuwe collega?
Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding richting techniek.
Je hebt het diploma hogere veiligheidskunde behaald. Je hebt
meerdere jaren ervaring als HVK’er in een productie omgeving.
Het is een pré als je beschikt over een persoonlijke certificering
als HVK'er.
Passen we bij elkaar?
Je bent goed in het analyseren van problemen en effectief in
het organiseren van je eigen werk; Je houdt je op de hoogte van
belangrijke ontwikkelingen in je vakgebied; levert een actieve
bijdrage aan een gezamenlijk resultaat; doet wat je zegt en
komt beloften en afspraken na; Je onderzoekt de wensen en
behoeften
van de klant en handelt hiernaar; Je bent in staat om
www.attero.nl

heldere en bondige notities te schrijven afgestemd op de
doelgroep; Je onderkent de gevolgen van acties en
besluitvorming van jouw afdeling voor andere
organisatieonderdelen.
Wat krijg je?
Een salaris dat past bij je ontwikkeling en een aantrekkelijke
resultaatafhankelijke uitkering. Een plezierige werksfeer met
leuke collega’s. Opleidingsmogelijkheden om je verder te
ontwikkelen.
Heb je interesse?
Bel gerust met Jaap Quant, Manager QHSE, tel. 06 51 08 06 64.
Wil je solliciteren? Mail zo snel als mogelijk je cv en een
motivatie naar sollicitaties@attero.nl.
Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern uitgezet.
Als onderdeel van het selectieproces maken we mogelijk
gebruik van online-screening. Dit betekent dat we
informatie over jou zoeken via o.a. zoekmachines
en sociale netwerken.

