HSE Coördinator
Per direct zijn wij op zoek naar een HSE Coördinator. Sta jij stevig in je schoenen en wordt jij
enthousiast van het werken aan het verbeteren van cultuur, gedrag, standaarden en systemen op het
gebied van HSE? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wie zijn wij?
Koninklijke Verkade Nederland is opgericht in 1886 in Zaandam. Een oer-Hollands bedrijf in een
internationale omgeving. Koninklijke Verkade heeft de ambitie om de meest gewaardeerde
merkenfabrikant te zijn, met de merken Verkade en Sultana. Ruim 300 ambitieuze en gemotiveerde
medewerkers werken dagelijks met plezier aan de sterke marktposities van onze merken binnen de
categorieën biscuits, tussendoor en chocolade. Hiermee voorzien wij in de dagelijkse behoeften van de
consumenten en klanten. Duurzaamheid en efficiency zijn hierbij belangrijke pijlers.
Koninklijke Verkade is sinds 2014 onderdeel van Yildiz Holding. Yildiz Holding, CEEMEA's grootste
voedingsmiddelenorganisatie, heeft zijn business in koek en chocolade bij elkaar gebracht onder de
nieuwe wereldwijde onderneming: pladis (www.pladisglobal.com). pladis is een wereldwijde leider in
koek en zoetwaren met activiteiten in 120 landen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië en
Amerika. Onder pladis vallen 36 fabrieken in 13 landen met ruim 26.000 werknemers. Met het streven
naar "we promise hapiness to the world with every bite", verrijkt de organisatie de consumenten met
producten in zoete en hartige koekjes, wafels, cake, chocolade, kauwgom en snoep.
Als HSE Coördinator (0,8 FTE) implementeer je het beleid en de procedures van HSE en werk je
continu aan het verbeteren van cultuur, gedrag, standaarden en systemen. Je leidt interne audit
programma’s en beheert HSE systemen van de locatie. In deze functie draag je zorg voor het
voorkomen en onderzoeken van veiligheidsincidenten en borg je dat de wettelijke en interne
standaarden worden nageleefd.
Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden
 Je ondersteunt op proactieve wijze de organisatie op gebied van HSE;
 Je bent verantwoordelijk voor continue verbetering van alle HSE aspecten, met name
veiligheidscultuur en gedrag, van de locatie Zaandam;
 Je bent verantwoordelijk voor het HSE managementsysteem en draagt bij aan de continu
verbetercyclus;
 Je vertaalt wettelijke eisen naar concreet beleid en draagt zorg voor de uitrol hiervan binnen de
organisatie;
 Je bent verantwoordelijk voor het onderzoeken en overzicht houden van ongevallen, incidenten,
klachten en vervuiling. Daarnaast identificeer je oplossingen om een terugkeer te voorkomen;
 Je bent betrokken bij het ondersteunen van het Crisis Incident Management (CIM) bij HSE
gerelateerde incidenten;
 Je voorziet en adviseert in trainingen over veiligheid en milieu;
 Je beheert de HSE-agenda voor de organisatie. Je pakt problemen aan en bepaalt de eisen om
verbetering te realiseren;
 Je keurt instructies goed die gerelateerd zijn aan HSE;
 Je auditeert, monitort en beoordeelt de implementatie van HSE-beleid, werkmethoden,
veiligheidsprocedures en standaarden en coördineert en begeleidt HSE audits;
 Je verzamelt data en informatie en je rapporteert over de HSE prestaties;

Wie ben jij?
Jij bent een enhousiaste en daadkrachtige HSE Coördinator, die stevig in zjn schoenen staat. Je neemt
verantwoordelijkheid en legt de lat voor jezelf hoog. Daarnaast beschik je over uistekende
communicatieve vaardigheden en weet jij hoe je invloed kunt uitoefenen en mensen mee kunt krijgen.
Verder zijn wij op zoek naar ieman die voldoet aan de volgende eisen:
 Een afgerond Hogere Veiligheidskunde (HVK) diploma;
 Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een HSE-functie in een productieomgeving;
 Goede kennis van arbo- en milieuwetgeving;
 Ervaring met het leiden van interne audits;
 Kennis en ervaring met lean principes en instrumenten
Wat biedt Verkade jou?
Wij bieden je een unieke kans om te werken bij een groot internationaal FMCG bedrijf met bekende
Hollandse merken. De bedrijfscultuur is informeel met veel aandacht voor teamwork en resultaat. Je
hebt binnen deze functie veel verantwoordelijkheden en een breed takenpakket waarin je al je
kwaliteiten kwijt kunt. Je wordt onderdeel van een enthousiast, compact team en staat in nauw contact
met andere afdelingen. Tenslotte krijg je, als werknemer van Verkade, uiteraard gratis koekjes!
Geïnteresseerd?
Stuur je sollicitatiebrief en CV naar Koninklijke Verkade NV, ter name van Mandy van Dijk, HR Adviseur,
naar werkenbij@pladisglobal.com onder vermelding van ‘Sollicitatie HSE Coördinator’.
Heb je vragen over de functie of wil je meer weten over werken bij Verkade kun je contact opnemen met
Mandy van Dijk, 075 – 6556 120.
- Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld -

