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Senior Adviseur HSE
Functie

Senior Adviseur HSE

Locatie

Zwolle

Uren per week

40 uren per week

Looptijd

11.12.2022 - 30.05.2023

Opdrachtnummer

125218

Sluitingstijd

30.05.2023

Rolomschrijving en taakafspraken
Let op: deze vacatures staan ook voor Eigen Personeel uit en al kandidaten in procedure
* Omschrijving van de afdeling (werkzaamheden, bezetting en doelstellingen)
Als Veiligheidskundige werk je vanuit het team QHSE. Daarnaast ben je op deze punten dé kennisdrager en sparringspartner voor (top)management en
operationele teams op het gebied van besluiten nemen, doelen stellen, KPI's formuleren, maar ook het ondersteunen en faciliteren in het verbeteren
van een veilige werkomgeving., ondersteun je waar nodig en confronteert, spiegelt en adresseer je risico's. Tot slot zie je er op toe dat de diverse
afdelingen en collega's werken volgens de gemaakte afspraken.
* Functieomschrijving
Eén van de projecten waar je je mee bezig gaat houden is het verder implementeren van de veiligheidsladder, waarmee de gevaarlijke situaties binnen
Fudura worden terug gedrongen. Veiligheid staat namelijk op nummer 1 en dit doe je samen. Samen met de directie en verantwoordelijken uit de
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organisatie. Voor dit project ben je verantwoordelijk voor de uitrollen van het project en daarnaast ook voor de regie en coördinatie. Verder ga jij je
bezig houden met een breed scala aan onderwerpen zoals: asbest, verontreinigde grond, BEI, VIAG, en nog veel meer.
* Functie-eisen en -wensen
Als Veiligheidskundige beschik je over hbo/universitair werk- en denkniveau richting veiligheidskunde en minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke
rol. Je hebt ervaring in projectmanagement en ervaring met de veiligheidsladder (zowel beheer als opzetten). Je hebt bij voorkeur ervaring met LEAN,
bent een echte volhouder, laat je niet snel uit het veld slaan en vindt het vooral leuk om samen met het management en de operatie het veiligheids- en
gezondheidsaspect continue te verbeteren.
Je hebt bedrijfskundig, procesmatig en organisatorisch inzicht. Daarnaast kun je verbanden leggen tussen activiteiten in bedrijfsonderdelen, strategie
van de organisatie en de borging hiervan. Je bent ondernemend en in staat om collega's te overtuigen. Je neemt ze graag mee in de
verbetermogelijkheden die sluiten bij de doelen en ambities en je geeft zonder moeite gevraagd en ongevraagd advies. Verder ben je een verbinder,
een persoon die stevig in zijn/haar schoenen staat en van aanpakken weet.
Functie-eisen en -wensen
HBO-Universitair werk en denk niveau, bij voorkeur bedrijfskundig / organisatiekundig (min. HVK)
Minimaal 5-7 jaar ervaring met onderstaande;
Bedrijfskundig inzicht en bij kunnen dragen aan het Business Planning proces vanuit het verantwoordelijkheidsgebied Veiligheid en Gezondheid
Communicatief vaardig op strategisch, tactisch en operationeel niveau
Sparringspartner voor (top)management en operationele teams, hen kunnen uitdagen, tegenwicht bieden, maar ook helpen om besluiten te nemen,
doelen te stellen en KPI's te formuleren.
Verbinder
Onafhankelijk
Pragmaticus
Procesmatig en organisatorisch inzicht, verbanden kunnen leggen tussen activiteiten in bedrijfsonderdelen, strategie van de organisatie en de borging
hiervan in de organisatie
Resultaat- en doelgericht zijn
Project management vaardigheden
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