Hydro is wereldwijd een toonaangevend bedrijf in de aluminiumindustrie en stelt méér dan 34.000 mensen te werk in 40
landen. Volledig geïntegreerd en 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 7 nauw samenwerkende
fabrieken in de Benelux, waar de uitdagingen en loopbaanmogelijkheden nagenoeg eindeloos zijn.
Bij Hydro in Lichtervelde, met z’n 400 medewerkers, focust Precision Tubing zich op de ontwikkeling en productie van
hoogfrequent gelaste buizen enerzijds, en Extrusions op grote, brede en lange extrusieprofielen anderzijds. Met een
groeiende inzet op projecten met hoge toegevoegde waarde zorgen we voor klantspecifieke oplossingen gebaseerd op
maatwerk en aangevuld met mechanische bewerkingen, assemblage en logistieke services. Veiligheid is de top-prioriteit
van Hydro en we zoeken daarom een (m/v) nieuwe collega:

Health, Safety & Environment Coördinator
Je functie:
Je stuurt, inspireert en ondersteunt de hiërarchische lijn bij het uitvoeren van het beleid inzake veiligheid en milieu:








Je staat in voor het (laten) uitvoeren van de procedures en instructies op vlak van veiligheid, kwaliteit en milieu
volgens de ISO14001/ISO45001/ISO9001-2015 normen.
Je geeft zelf opleidingen – toolboxes veiligheid, maar je bent door je dagelijkse aanwezigheid op de werkvloer vooral
een motiverend voorbeeld voor de leidinggevenden die het HSE-beleid dragen.
Je volgt de diverse keuringen en indienststellingsverslagen op, en je behandelt en rapporteert risico-analyses, IFE’s,
WOC’s,… volgens het wereldwijde Hydro Incident Management System.
Je coördineert alle (veiligheids)opleidingen: Je detecteert opleidingsbehoeftes, maakt een plan op en stelt in
overleg met de leidinggevenden, HSE en/of HR-manager het programma samen. Je contacteert interne of externe
opleiders en volgt de uitvoering en kwaliteit van de opleidingen op.
Je neemt deel aan projecten gericht op het continu verbeteren, 5S, ergonomie,… in ondersteuning van de HSE
Manager aan wie je rapporteert.
Je hebt sterke interesse in milieu-aspecten en sustainability, en neemt deel aan diverse projecten en initiatieven in
dit verband.
Je neemt deel aan de wekelijkse safety calls met je Benelux-collega’s, en aan de maandelijkse safety meeting op
Europees niveau.

Je profiel:









Je genoot een hogere technische opleiding (bachelor, ingenieur) en hebt misschien reeds een aantal jaren ervaring
in HSE binnen een industriële omgeving. Starters zijn zeker welkom.
Je bezit een goede kennis van HSE-regels en wetgeving, en je bent in het bezit van het diploma Preventieadviseur
Niv. 2 (of je staat op het punt het te behalen).
Een sterke interesse in milieu, duurzaamheid, CO2 voetafdruk reductie, circulaire industrie… is eveneens belangrijk.
Je hebt een proactieve ingesteldheid en bezit een sterk probleemoplossend vermogen.
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 Covid-proof behandeling van uw kandidatuur. Bezoek onze websites: www.hydro.com.

