QHSE COÖRDINATOR
Maak kennis met Sidec
Sidec ontwikkelt en produceert gecoate granulaten en kunstharsvloersystemen voor professionele installateurs
die gevestigd zijn in meer dan 50 landen. Als een middelgrote KMO met 35 medewerkers zijn we gegroeid tot
marktleider voor steentapijt. Vanuit onze missie “met zekerheid de beste partner” hebben we de ambitie om
deze positie verder uit te bouwen door een intensievere commerciële aanpak in binnen‐ en buitenland, en via
de vernieuwing van het productengamma.

De functie
Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het kwaliteits‐, veiligheids‐,
milieu‐ en gezondheidsbeleid van de organisatie.

Taken








Je ontwikkelt het kwaliteits‐, veiligheids‐, milieu‐ en/of gezondheidsbeleid van de organisatie in lijn
met de bedrijfsstrategie.
Je concretiseert deze goedgekeurde strategie en de beleidslijnen in doelstellingen, plannen en
projecten.
Je budgetteert de geplande investeringen en onderhandelt hierover met de directie.
Je voorziet de organisatie en implementatie van kwaliteitssystemen, programma's, methodes en
procedures in overeenstemming met de eisen van de klanten, wetgevers...
Samen met R&D en Marketing zorg je ervoor dat de nodige certificaten voor de producten gehaald en
behouden worden.
Je verzekert dat processen en installaties in overeenstemming zijn met de vastgelegde
kwaliteitsstrategie, doelstellingen, methodes en procedures.
Je bent verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van alle gebouwen, installaties en IT‐
infrastructuur van de organisatie.

Profiel








Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met QHSE in een operationele context.
Je bent minimaal preventieadviseur Arbeidsveiligheid Niveau 2 .
Je hebt een Bachelorsdiploma of gelijkwaardig door ervaring
Je bent een krak in communicatie en weet boodschappen op een duidelijke en onderbouwde manier
over te brengen op verschillende niveau’s binnen de organisatie.
Je kan projectmatig en zelfstandig werken, zonder daarbij de teamgeest uit het oog te verliezen.
Je bent IT‐minded en bent overtuigd van de meerwaarde van geautomatiseerde processen.
Je hebt bij voorkeur kennis van ISO‐normen m.b.t. kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu (9001 –
14001).

Wat mag je verwachten?
Je komt terecht in een familiaal en hecht team waarin er goed wordt samengewerkt en waarin we voor elkaar
opkomen. We investeren met plezier in jouw kennis door middel van een uitgebreide interne opleiding en ook
het volgen van interessante externe opleidingen moedigen we aan. We vinden het belangrijk dat jij op een
aangename en duurzame manier je werk kan doen. En het spreekt voor zich dat je kan rekenen op een correct
salarispakket. Dus, wat mag je verwachten? Filevrij werken in een bedrijf dat aandacht heeft voor milieu,
veiligheid, innovatie en het welzijn van haar medewerkers.
Samen bouwen aan jouw toekomst? Stuur ons je CV via sollicitaties@sidec.be
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