Hydro is wereldwijd een toonaangevend bedrijf in de aluminiumindustrie en stelt méér dan 35.000 mensen te werk in 40
landen. Met meer dan een eeuw ervaring in hernieuwbare energie, technologie en innovatie zet Hydro zich in om de
leefomgeving van zijn klanten en gemeenschappen te verbeteren en een duurzame toekomst te creëren met innovatieve
aluminiumoplossingen. De business area ‘Extruded Solutions’ telt 8 fabrieken in de Benelux, die de klanten een breed scala
oplossingen aanbieden in extrusie, fabricatie, en oppervlaktebehandeling. Hydro in Lichtervelde, met z’n 400 medewerkers,
focust op de ontwikkeling en productie van gelaste buizen enerzijds en extrusieprofielen voor treinen, CT-scanners,
windmolens,…anderzijds.
Voor deze extrusieplant in Lichtervelde (150 medewerkers) zoeken we door interne verschuivingen momenteel een (m/v):

EHS Manager
Je functie:
Het beleid inzake veiligheid en welzijn is jouw verantwoordelijkheid. Dit houdt onder meer volgende taken in:









Je coördineert en organiseert de activiteiten van de interne dienst Preventie en bescherming op het Werk en
onderhoudt informele en formele contacten met de diverse syndicale overlegorganen teneinde mee een positief
sociaal klimaat te creëren.
Je initieert en neemt deel aan diverse projecten, o.m. op het vlak van ergonomie, continuous improvement, 5S,…
Je ontwerpt en staat in voor het (laten) uitvoeren van de procedures en instructies op vlak van veiligheid, kwaliteit
en milieu volgens de ISO14001/OHSAS18001 - ISO9001-2015 normen.
Je volgt samen met de EHS supervisor alle meldingen van onveilige situaties (IFE’s) op, en superviseert de
veiligheidsaspecten van het werken met derden.
Je coördineert alle (veiligheids)opleidingen: Je detecteert opleidingsbehoeftes, maakt een plan op en stelt in
overleg met de leidinggevenden en HR-manager het programma samen.
Je werkt samen met je collega preventie-adviseurs binnen de Hydro Benelux Groep om verder te bouwen aan onze
veiligheidscultuur. Je neemt deel aan de wekelijkse en maandelijkse Safety Conference Calls binnen de Hydro
Groep.
Je geeft leiding aan 1 supervisor en je werkt nauw samen met diverse externe service providers.
Je verzorgt alle officiële externe contacten en rapporteringen inzake veiligheid en milieu, o.m. naar
arbeidsinspectie, verzekeringsmaatschappijen, diverse controle-organismen,…

Je profiel:









Je genoot een hogere opleiding en je hebt een sterke interesse en bij voorkeur ervaring in EHS binnen een
industriële omgeving.
Je bezit een goede kennis van EHS-regels en wetgeving, en je bent minimaal in het bezit van het diploma Preventie
adviseur Niv. 2.
Je hebt een proactieve ingesteldheid en bezit een sterk probleemoplossend vermogen.
In de omgang met collega’s ben je open en respectvol.
Je bent hands-on en graag dagelijks op de werkvloer aanwezig.
Je communiceert vlot op alle niveau’s, en verzorgt graag opleidingen en presentaties.
Je spreekt/schrijft vlot Engels, je bent administratief sterk en gericht op efficiëntie door optimaal gebruik van ICT.

Ons aanbod:




Een zelfstandige en uitdagende functie met een grote verantwoordelijkheid binnen een dynamisch en
internationaal kader waar veiligheid als een topprioriteit beschouwd wordt.
Een competitief salarispakket en aantrekkelijke voordelen die je inzet en ervaring valoriseren.
Uitgebreide opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden van een multinational, wereldleider in zijn domein.

Interesse ?
Contacteer Jan Vandenhende via jan@hr-management.be, meer info via 0477-328534. We garanderen een snelle, discrete
en professionele behandeling van uw kandidatuur. Bezoek onze websites: www.hydroextrusions.com, www.hydro.com.

