ENGIE Fabricom is de referentie op het vlak van innovatieve multitechnische installaties en diensten voor
de sectoren infrastructuur, gebouwen, industrie, energie en olie & gas. Haar expertise omvat een brede
waaier van disciplines zoals elektriciteit, instrumentatie, mechanica, piping, automatisatie en onderhoud.
ENGIE Fabricom en haar dochterondernemingen in België en Luxemburg tellen samen 5400
medewerkers die bijdragen tot de verbetering van energieprestaties, duurzaamheid en kwaliteit van leven.
ENGIE Axima, ENGIE Fabricom en ENGIE Cofely (in België en Luxemburg), ENGIE (in Nederland) en
hun dochterondernemingen vormen samen de Benelux divisie van ENGIE Services. Ze opereren als
aparte eenheden, maar werken commercieel en operationeel samen om de behoeften van hun klanten op
het vlak van multitechnische diensten zo efficiënt mogelijk te beantwoorden. Samen bieden ze werk aan
22 000 medewerkers.
ENGIE Services is een bedrijfstak van de ENGIE Groep die ongeveer 100 000 medewerkers telt.
Als Corporate Environment Manager sta je garant voor het veilig stellen van de organisatie met
betrekking tot de naleving van de huidige milieuwetgeving. Om dit te bereiken, biedt je oordeelkundig
advies op maat en zorg je voor de nodige ondersteuning en controle van de organisatie, waarbij je
rekening houdt met de relevantie en de economische en sociale haalbaarheid van de te nemen
maatregelen.
The Corporate Environment manager rapporteert aan de Corporate HSEQ Manager.
Jouw missie
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

waken over de naleving van de milieuwetgeving (bv. uitvoering van de voorgeschreven emissieen immissiemetingen en de registratie van de resultaten; bijhouden van het afvalstoffenregister en
het naleven van de meldingsplicht van afvalstoffen,…)
zorgen voor het opzetten, invoeren, coördineren en onderhouden van het milieu
managementsysteem volgens ISO 14001 op de verschillende niveaus van de organisatie en
overleggen met de beheerders van andere managementsystemen (Corporate HS Manager en
Corporate Quality Manager) om zoveel mogelijk synergiën te ontwikkelen
instaan voor de opvolging en het beheer van de milieugerelateerde Corrective Action Requests
(CAR) en Preventive Action Requests (PAR) die rechtstreeks betrekking hebben op het
milieumanagementsysteem of die afkomstig zijn van de Division HSEQ Manager
instaan voor de algemene en bijzondere statistische divisierapportering
de vernieuwing en aanpassing van milieuvergunningen aansturen en coördineren
milieurichtlijnen en -procedures vastleggen, het actieplan milieu opstellen en objectieven bepalen
in samenspraak met de Corporate HSEQ Manager en voorstellen doen aan de directie voor een
beter bedrijfsmilieubeheer
op regelmatige tijdstippen controle uitoefenen in het bedrijf door bezoeken aan de werkplaatsen
en productiesites en tevens instaan voor interne milieuaudits en rapportering hierover
voorstellen doen om bij te dragen tot de interne en externe communicatie inzake milieu en een
aanspreekpunt zijn voor milieu-informatie
advies geven over elke voorgenomen investering die vanuit milieuoogpunt van belang kan zijn
aanspreekpunt zijn voor externe organismes en/of organismes betrokken bij certificatie van
milieuaspecten, contacten onderhouden met stakeholders (buurtbewoners,…) en rapporteren aan
de officiële instanties (jaarverslagen, enquêtes,…)
saneringsverplichtingen en -activiteiten opvolgen en aansturen (oriënterende en beschrijvende
bodemonderzoeken, saneringsprojecten, bodemattesten,…)
de organisatie aansturen bij acties te ondernemen bij milieu-incidenten

Jouw profiel

•
•
•
•
•
•
•
•
•

je hebt een vorming tot milieucoördinator (min. niveau B) gevolgd; een opleiding tot
preventieadviseur niveau 2 is een pluspunt
je bent in het bezit van een bachelordiploma milieumanagement
je hebt minstens 5 jaar ervaring in industriële omgeving
je hebt een goede kennis van de milieuwetgeving in Vlaanderen, Brussel en Wallonië en een
gedegen kennis van de veiligheidswetgeving
je bent vertrouwd met managementsystemen en de bijhorende normering
je beschikt over een stevige portie overtuigingskracht en bent zeer communicatief
je bent analytisch en kritisch, zonder het geheel uit het oog te verliezen
je bent bereidt om je jaarlijks bij te scholen
je bent tweetalig Nederlands/Frans

Jouw HR-contactpersoon
Lindsey De Sutter-Skhiri – 0032 2 518 61 47
Werkplaats: Aartselaar, met wekelijkse verplaatsing naar Brussel

