HSE & Compliance Manager (40 uur)
DuFor Polyester specialties is op zoek naar een HSE & Compliance Manager. Heb jij
ervaring in de wereld van HSE & Compliance en wil je meewerken aan het verder
professionaliseren van onze organisatie? Dan hebben wij de functie voor jou!
Een uitdagende functie met veel eigen verantwoordelijkheid, waarbij goede toekomstperspectieven geboden worden.
De Functie:
Als manager HSE & Compliance werk je nauw samen met onze R&D/Quality Assurance
Manager en Plant Manager. Wij leveren grondstoffen voor onder andere voedselverpakkingen en
daardoor heeft HSE een grote rol binnen de organisatie. Voor deze functie is het van essentieel
belang dat je nauwkeurig werkt, overzicht kunt houden, een helicopterview hebt en dat je een
proactieve houding laat zien. Er is voldoende ruimte om met verbetervoorstellen te komen met
betrekking tot onze kwaliteits- en compliance processen of andere zaken binnen de organisatie.
Dit wordt door ons zelfs erg op prijs gesteld.
Werkzaamheden, taken en verantwoordelijkheden:
Het up-to-date houden van onze productinformatie en -documentatie op gebied van kwaliteit,
veiligheid en gezondheid.
Je kent de actualiteit op het gebied van relevante regelgeving en schakelt indien nodig.
Je bent een vraagbaak voor klanten voor alle aspecten rondom HSE en productdocumentatie.
Het monitoren van werkomstandigheden en verantwoordelijk voor de RI&E.
Je werkt primair in Zevenaar, maar bent bereid om ook de HSE voor onze productielocatie,
Cumapol in Emmen, op te pakken. Denk hierbij aan vergunningsaanvragen en milieurapportages,
en RI&E.
Profiel:
Voor deze functie is het belangrijk dat je aantoonbare werkervaring hebt in een soortgelijke
functie, bij voorkeur binnen de kunststof- of chemische industrie. Je beschikt over hbo werken denkniveau. Competenties waar deze functie om vraagt zijn: daadkracht, accuratesse,
flexibiliteit en leidinggeven. Je beheerst de Engelse taal in woord en geschrift en Duits is een
pré.
Arbeidsvoorwaarden:
Een goed salaris
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 30 vakantiedagen (waarvan 6 ADV) 		
en een pensioenregeling
Mogelijkheden om aanvullende opleidingen/ cursussen te volgen
Herken je je in bovenstaand profiel stuur dan je sollicitatie naar: careers@dufor.nl.
Voor vragen kun je contact opnemen met Niels Hoffard, R&D Manager.
De kracht van DuFor Polyester Specialties is de constante focus op
productkwaliteit, en -ontwikkeling gecombineerd met een flexibele en
dienstverlenende opstelling. Passend bij de organisatie zijn de waarden:
openheid, betrokkenheid, ontwikkeling & innovatie, dynamiek en
teamwork. Voor meer informatie over DuFor kijk op www.dufor.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt
niet op prijs gesteld

