Voor één van onze klanten zijn we op zoek naar:

Group HSE Manager
Als Group HSE Manager ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en controle
van een consistent veiligheids- en gezondheidsbeleid van de volledige groep, met als doel een veilig
en gezond organisatiebeleid te garanderen.
Functieinhoud:
•

•
•

•
•

•
•
•

•

Vertalen van de algemene strategie van de organisatie naar een concreet veiligheids- en
gezondheidsbeleid met als doel bij te dragen aan de concrete realisatie van de
doelstellingen.
Verantwoordelijk zijn voor het opstellen van procedures en richtlijnen op vlak van veiligheid
en gezondheid om een goed beleid consistent met de wetgevende richtlijnen te garanderen.
Instaan voor de praktische opvolging van de probleemgebieden die worden geassocieerd
met veiligheid/gezondheid in de organisatie om een beleid te verzekeren in lijn met de
vooropgestelde doelstellingen.
Voorzitten en bijwonen van de vergaderingen met betrekking tot veiligheid en gezondheid
om een goed veiligheidsbeeld te kunnen scheppen en te implementeren.
Coördineren en organiseren van de verschillende activiteiten van de dienst Veiligheid,
Gezondheid en Milieu naargelang de prioriteiten en bekwaamheden van elk, en de noden
van de klant hetzij intern of extern om een efficiënte en doeltreffende service te kunnen
bieden die beantwoordt aan de kwaliteitseisen van de organisatie binnen de gestelde
termijnen.
Opstarten van programma's/projecten om de wettelijke normen inzake
veiligheid/gezondheid na te leven.
Organiseren van trainingssessies omtrent de veiligheidsrisico's ten behoeve van het
personeel om hen optimaal te informeren.
Coachen en ontwikkelen van zijn/haar medewerkers om de competenties, vaardigheden en
knowhow optimaal te benutten en te ontwikkelen en als een goed functionerend team te
werken.
Zichzelf continu op de hoogte houden van de evoluties binnen het vakgebied van Veiligheid
en Gezondheid.

Profiel:
•
•
•
•
•

Master of gelijkwaardig door ervaring
Opleiding Preventieadviseur niveau 1
Ervaring binnen preventie in productie-omgeving
People Management skills
Een uitgesproken teamplayer, die kan samenwerken met alle interne stakeholders, coachen,
stimuleren en motiveren van collega’s zit in jouw DNA,
• Je werkt aan lange termijnoplossingen, en je toont tevens de nodige flexibiliteit
• Je weet prioriteiten te stellen.
Interesse? Neem contact op via onze website: https://crossint.eu/nl/jobs/detail/29fb9e3a-e11844f5-a570-c299437f7006/group-hse-manager

