Are you the rock we're looking for?
Health, Safety & Environment verantwoordelijke
Elke dag gaan wij bij Rock Recruitment op zoek naar de juiste kandidaat voor onze klanten. Dat doen we sinds 2018. Vorig jaar
haalden we daarbij een succesratio van maar liefst 83%, een buitengewoon resultaat voor onze sector. Dat dat niet onopgemerkt
blijft, merken we aan het groeiende aantal klanten waarvoor we blijvend rekruteren. We gaan voor onze klanten steevast op zoek
naar de perfect match. Of om het met onze slogan te zeggen: We dig deep to unearth the best talent!

DE JOB
•

Je staat in voor de uitwerking van de preventieplannen per site in overleg met de Plant Managers.

•

Je slaagt erin een hoger HSE bewustzijn te creëren door te sensibiliseren, animeren, promoten, coachen en het motiveren van
medewerkers. Je ondersteunt de ontwikkeling van een "zero-incident-cultuur" en je bent het aanspreekpunt als specialist ter
zake.

•

Je analyseert en valideert de diverse productieprocedés, werkmethodes en arbeidsprocessen, zodat je maatregelen kan
voorstellen om eventuele risico's die eruit voortvloeien te verhelpen.

•

Je voert systematische onderzoeken uit op de werkplaats en analyseert eventuele arbeidsongevallen om op basis hiervan
preventieve verbeteracties uit te werken.

•

Je bewaakt het veiligheidsaspect bij de uitvoering van technische projecten. Je volgt de procedures 'werken met derden' mee
op.

•

Je organiseert interne veiligheids- en evacuatie oefeningen.

•

Je staat in voor de risicoanalyse en de indienststellingsverslagen.

•

Je staat in voor de explosieveiligheidsdocumenten.

WIE WIJ ZOEKEN
•

Je genoot een opleiding als master bio- of landbouwingenieur, industrieel ingenieur biowetenschappen of bachelor agro- en
biotechnologie.

•

Je hebt bij voorkeur al een eerste ervaring opgedaan in de verkoop.

•

Je hebt affiniteit en/of ervaring in de landbouwsector, idealiter in de veevoederindustrie.

•

Je bent enerzijds een luisterend oor en anderzijds ben je een goede onderhandelaar.

•

Je hebt zin voor initiatief, een neus voor commerciële opportuniteiten en je werkt resultaatgericht.

•

Je voelt je thuis in de sector en hebt een uitgebreid netwerk of bent bereid een netwerk uit te bouwen.

WAT WIJ BIEDEN
•

Een werkplek waar je zelf het heft in handen mag nemen en waar je collega's samen met jou hun schouders zetten onder de
toekomst.

•

Je komt terecht in een ambitieus en succesvol familiebedrijf, dat tevens één van de grootste spelers in zijn sector is. In ruil
voor jouw inzet investeren we in jouw ontwikkeling.

•

Deze functie is meer dan een job, we bieden je een hele carrière aan met doorgroeimogelijkheden naar de andere
vestigingen. We willen namelijk dat jij het gezicht wordt van preventie in ons bedrijf.

•

Je krijgt een competitief salarispakket, dat in lijn ligt met jouw ervaring.

•

Daarnaast kan je erop rekenen dat we voldoende werkzekerheid hebben.

WIE WIJ ZIJN
Onze klant is een familiaal bedrijf dat streeft naar duurzaam leiderschap in de Belgische varkenshouderij, kwalitatieve veevoeders en
veredeling van soja door het aanbieden van innovatieve en klantgerichte concepten met respect voor de verschillende
belanghebbenden.

Do you feel like our ROCKER?
Heb je interesse in deze vacature? Solliciteer dan via
info@rockrecruitment.be
www.rockrecruitment.be
Rock Recruitment
Kantoren Hangar K
Nelson Mandelaplein 2
8500 Kortrijk

