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Twilmij zoekt een...

VEILIGHEIDSADVISEUR (M/V)
Twilmij zoekt een zelfstandige, betrokken en proactieve kandidaat, die probleemloos met
anderen contact kan leggen, die anderen enthousiast kan maken, die snel kan schakelen en
die het leuk vindt om kennis over te dragen naar anderen. Je kunt goed hoofd- en bijzaken
van elkaar onderscheiden, je weet overzicht te houden en je kunt goed verbanden leggen
tussen gegevens en hier vervolgens logische conclusies uit trekken. Tot slot heb je een
resultaatgerichte mentaliteit en probeer je resultaten samen te bereiken.
Als Safety, Health & Environment (SHE) Officer ben je mede verantwoordelijk voor de
uitvoering van het vastgestelde SHE-beleid, op het gebied van veiligheid en gezondheid om
te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, risico’s te minimaliseren en bij te dragen
aan de veiligheidscultuur op de eigen locatie.
Als SHE Officer maak je deel uit van de afdeling Quality - Safety, Health & Environment
(Q-SHE). De afdeling Q-SHE Planning bestaat uit een Officer Quality Control, een Officer
Quality Assurance en een Officer Safety. Je rapporteert aan de Manager Q-SHE.

Hoogwaardige
voeding, afgestemd op
specifieke behoeften
en ontwikkelingsfasen,
laat dieren beter
presteren in termen van
groei, gezondheid en
productiviteit.
Als producent van
premixen voor de
diervoederindustrie
draagt Twilmij daar op
duurzame wijze aan bij,
met respect voor mens,
dier en milieu.

TWILMIJ IS ONDERDEEL VAN DSM

Functie-eisen
• Een HBO opleiding op gebied van Veiligheid of Veiligheidskunde, Milieuwetenschappen
óf gelijkwaardige werk- en denkniveau verkregen in een soortgelijke functie;
• Werkervaring in een dergelijke functie is een pré;
• Hands-on mentaliteit en oplossingsgericht;
• Nauwkeurig, gestructureerd en analytisch;
• Teamspeler in groeiende organisatie, die verantwoordelijkheid durft te dragen en te
nemen;
• Goede contactuele en communicatieve eigenschappen; weet mensen voor zich te
winnen;
• Beheersing Nederlands en Engels in woord en geschrift, evenals beheersing Microsoft
Office pakket.
Aangeboden
• Een zelfstandige fulltime functie;
• Een zeer uitdagende en afwisselende functie binnen een toonaangevend en succesvol
bedrijf;
• Goede opleidings- en (door)groeimogelijkheden;
• Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met functie-inhoud en
zwaarte;
• Een informele en prettige organisatie met korte lijnen, waar eigen initiatief wordt
gewaardeerd.
Informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met
Manager Q-SHE Alphons Oosterwegel: T 0342 44 1781.
Solliciteren
Je schriftelijke sollicitatie kun je richten aan: aoosterwegel@twilmij.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

