
 

info@pa-recruitment.be          0470/85.50.88             www.pa-recruitment.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QHSE Coördinator – niv 2 

 

Omschrijving 

Onze klant is een Belgische onderneming die met een jaaromzet van circa 250 Miljoen Euro actief 
is in de exploitatie en commercialisering van zand en granulaten, in baggerwerkzaamheden, en in 
de sanering en verwerking van verontreinigde bodems en sedimenten. Om de groei van haar Milieu 
Divisie te ondersteunen is onze partner voor haar haar divisie DCE Environment op zoek naar een 
QHSE coördinator. 

Verantwoordelijkheden 

 U zal werkzaam zijn binnen het QHSE team van de Milieu Divisie en bent het aanspreekpunt 
voor de afdeling milieu-projecten van de dienst Environment binnen België 

 U staat de Group QHSE manager en het management van Environment bij in de uitwerking, 
implementatie, uitvoering en evaluatie van het QHSE beleid (kwaliteit, veiligheid, milieu en 
welzijn) en de hieruit opgestelde actieplannen aangaande het dynamisch 
risicobeheerssysteem voor preventie en bescherming en welzijn op het werk 

 U zorgt voor naleving van welzijnsreglementeringen en controleert de geïntegreerde ISO-
Normen systematisch op conformiteit 

 U voert interne conformiteitsaudits uit teneinde hierover te rapporteren aan het management 
en Group QHSE-manager 

 U bent veelvuldig aanwezig op het terrein in kader van de continue verbetering en het 
uitrollen van het preventie & kwaliteitsbeleid 

Specifieke Taken 

 U voert regelmatig risicoanalyses uit en verleent advies over de resultaten van de risico’s, 
inventarisatie en evaluaties (RIE) 

 U doet minstens éénmaal per jaar grondig onderzoek van de arbeidsplaatsen (samen met 
de externe preventiedienst/ arbeidsgeneesheer). 

 U onderzoekt de arbeidsongevallen en incidenten  

 U volgt en organiseert de medische keuringen van de interne medewerkers 

 U zorgt voor wettelijke keuringen van arbeidsmiddelen  

 U ondersteunt de directie bij het opstellen van een jaaractieplan en een globaal 
preventieplan, en maakt tevens het jaarverslag op 

 U sensibiliseert de werknemers en leidinggevenden op het gebied van het uitvoeren van het 
actieplan aangaande veiligheid, kwaliteit en milieuzorg 

 U voert veelvuldig en systematisch onderzoeken op de arbeidsplaatsen 

 U stimuleert en verleent advies aangaande de hygiëne op de werkplaats (kleedkamers, 
sanitaire installaties, …) 

 U bent verantwoordelijk voor de indienststellingen van nieuwe arbeidsmiddelen 
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 U staat in voor de opvolging van de wetgevingen inzake: Codex, ARAB, AERI, 
Milieuwetgevingen (Vlaanderen, Brussel en Wallonië) 

Profiel 

 Preventieadviseur niveau-2 of niveau-3 met ervaring 

 Minstens Bacheloropleiding  

 Een relevante succesvolle werkervaring (minstens 5 jaar) is noodzakelijk 

 Bij voorkeur zeer vlot drietalig Frans/Nederlands/Engels (maar minstens Frans/Nederlands) 
zowel mondeling als schriftelijk 

 VCA - VOL 

 Goede kennis en begrip van de regelgeving betreffende welzijn op het werk en aanverwante 
regelgeving en normen (ISO, VCA) 

 Technische kennis en inzicht in risicobeheer 

 Milieucoördinator of veiligheidscoördinator is een plus punt 

 Ervaring in de bouwsector of milieusector is een pluspunt 

 Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatie 

 Teamplayer, met zin voor organisatie, ordelijk, nauwkeurig, flexibel en discreet 

 Stressbestendig, met een diplomatische en servicegerichte houding 

Aanbod 

Kijk je er naar uit om deel uit te maken van een collegiaal team binnen een sterk groeiend bedrijf 
waar je jezelf volledig kan ontplooien én waar bovendien een groenere en duurzame wereld 
centraal staat?  
Ze bieden u een zeer gevarieerde functie binnen een groeiend en dynamisch team, gekoppeld aan 
een competitief remuneratie pakket.  
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