
Vacature medewerker
Veiligheid, Milieu & Kwaliteit

Als Veiligheid-, Milieu- en Kwaliteitsmedewerker draag je bij aan de continue verbetering en de uitbouw van het
veiligheids-, milieu- en kwaliteitsbeheersysteem binnen de onderneming. Algemene Bouwonderneming
Vandenbussche, een ambitieuze, familiale KMO met een 130-tal medewerkers, heeft in de loop der jaren een beleid
ontwikkeld, gecertificeerd volgens de normen VCA**, ISO 9001, ISO14001 en het Charter Duurzaam Ondernemen.

Taken:
× Uitvoeren van werfbezoeken om de veiligheid te bewaken, opmaken van rapporten over projecten in uitvoering.
× Actief verbeterinitiatieven voorstellen en uitwerken. Opzetten van diverse bewustmakingscampagnes.
× Registreren, analyseren en actief opvolgen van verbetervoorstellen, incidenten en arbeidsongevallen.
× Uitvoeren van interne audits, bijwonen en opvolgen van externe audits.
× In stand houden, opvolgen en optimaliseren van het huidige documentenbeheersysteem.
× Opvolgen vigerende wetgeving en implementeren in het bestaande VMK-beheersysteem.
× Periodiek rapporteren en aanspreekpunt voor interne medewerkers.
× Introductie en inwerking van nieuwe medewerkers op vlak van veiligheid, milieu en kwaliteit.

Je werkt nauw samen en in overleg met de verantwoordelijke van de VMK-dienst.

Jouw profiel:
× Je bent gepassioneerd door veiligheid, milieu en kwaliteit en brengt dit over naar je collega's.
× Je bent in het bezit van een Bachelordiploma en je bent minstens Preventieadviseur niveau 2.
× Ervaring als preventieadviseur is een plus maar geen must, affiniteit met de bouwsector is noodzakelijk.
× Je beschikt over de juiste ingesteldheid, het nodige enthousiasme en een kritisch denkvermogen.
× Je werkt planmatig, gestructureerd en bent organisatorisch sterk.

Ons aanbod:
× Een kwalitatief hoogstaand en organisatorisch sterk uitgebouwd bedrijf.
× Een dynamisch bedrijf met een open communicatiestijl en een aangename werksfeer, waar plaats is voor

waardering, vertrouwen, ontwikkeling en autonomie.
× Variërende bouwprojecten t.e.m. klasse 8 in Oost- en West-Vlaanderen, m.a.w. vanuit Aalter filevrij werken.
× Interne en externe opleidingen mogelijk via onze Vandenbussche Academy.
× Een attractief salarispakket.

Interesse in de vacature Medewerker Veiligheid, Milieu & Kwaliteit?
Tel. 09 325 75 47 of vacatures@vandenbusschebouw.be


