
  
 

Rosier Nederland  B.V. te Sas van Gent (NL) is een kunstmest producent, 100% dochter 

van het Belgische Rosier S.A. en maakt onderdeel uit van de kunstmest tak van het 

Oostenrijkse Borealis AG. De productieplant met ruim 100 werknemers is gespecialiseerd 

in de productie van kunstmeststoffen “op maat” voor de klant. De producten worden via 

landbouwcoöperaties en de kunstmesthandel over de hele wereld verkocht. 

 
Wij op zoek naar een fulltime kandidaat voor de functie van: 

 

SUPERVISOR  

HEALTH & SAFETY & PROCES SAFETY 
 

De Functie  
U bent samen met het de plantmanager verantwoordelijk voor het uitvoeren, het beheren en 
verbeteren van het veiligheids- en ARBO-beleid van Rosier zodat aan alle wettelijke kaders en 
interne doelstellingen wordt voldaan.   
 

Algemene activiteit 

 Coordineert de werkzaamheden op de afdeling HSEQ 

 U neemt deel aan risicoanalyses in de verschillende afdelingen. 

 Ondersteunt de onderzoeken bij incidenten ter voorkomen hiervan.  

 In overleg met plant manager keurt hij/zij de bestelaanvragen (aankoop van 
arbeidsmiddelen, individuele uitrusting, …) goed, zodat deze conform zijn met de 
geldende wettelijke vereisten.  U bent betrokken bij het goedkeuringsproces bij de 
aankoop van nieuwe chemicaliën. 

 Werkt pro-actief mee aan wettelijke taken en rapportages 

 Vervangt/vertegenwoordigt respectievelijk de specialist Energie en Environment tijdens 
zijn / haar afwezigheid. 

 

Continue verbetering  

 Volgt de voorziene opleidingen, intern of extern, om zijn/haar taken efficiënt en volgens 
de meest recente stand van de relevante wetgeving uit te voeren. 

 Treedt op als HSEQ vertegenwoordiger in werkgroepen, bij risico analyses en 
indienstnames.  

 Werkt mee aan de optimalisatie, het updaten en opstellen van nieuwe HSEQ-procedures 
en houdt het zorgsysteem mee up-to-date. 

 Geeft training aan eigen en externe medewerkers m.b.t. de systemen, de procedures en 
de programma’s van zijn/haar vakgebied. 

 Zorgt voor voldoende veiligheids-/milieu bewustzijn binnen de organisatie 

 Stelt in overleg trainingspakketten op in het kader van de HSEQ – opleidingsmatrix.   

 Neem deelt aan lokale MT-meetings 

HSEQ 



 Gedraagt zich tijdens het uitvoeren van de activiteiten, voortdurend als voorbeeld op het 
vlak van HSEQ. 

 Neemt onmiddellijke actie over elke probleemstelling of gedrag dat niet in de lijn ligt van 
het HSEQ - beleid, dit om schade aan mensen, vaste activa en omgeving te vermijden 
en rapporteert deze in het bestaande datasysteem (Synergi).  

 Hij neemt deel aan de coördinatie, de samenwerking en de informatie verspreiding in 
zake het welzijn van de contractorfirma’s. 

 Ondersteunt de lijnorganisatie met advies, opvolging en organisatie van activiteiten (bvb 
hulp bij stilstanden,…) 

 Voert observatie- en milieu- of veiligheidsrondgangen/audits uit en rapporteert de 
bevindingen. 

 Neemt deel aan externe en overheidsgerelateerde audits en inspecties in zijn/haar 
vakgebied. 

 

Interpersoonlijke relaties 

 Vertegenwoordigt de afdeling op een professionele manier bij interne en externe 
kontakten. 

 Faciliteert HAZOP/LOPA studies binnen de organisatie 

 Bouwt mee aan een positieve team ingesteldheid  

 Helpt zijn / haar collega’s om hun HSQ - vaardigheden te verbeteren.  

 Houdt zijn / haar collega’s op de hoogte i.v.m. zich wijzigende of nieuwe wetgevingen 
m.b.t. het vakgebied.  

 Brengt de kennis over naar collega’s en nieuw aangeworven mensen.  

 Onderhoudt de contacten met alle afdelingen aangaande HS en ondersteunt hen hierin. 

 Geeft toelichtingen op de wettelijke organen en aan het locale management. Hij / zij 
geeft advies.  

 Draagt bij in de publicaties in interne nieuwsberichten 
 

Uw profiel  
MTS-opleiding, richting proces of chemie. Diverse aanvullende opleidingen t.a.v. ARBO en 
milieuzorg zijn vereist. Onze voorkeur gaat uit naar iemand met MVK diploma en ervaring in een 
chemische productieomgeving.  
 
 

Ons aanbod  
Een gevarieerde functie met een breed spectrum aan verantwoordelijkheden met vele 
mogelijkheden om successen te boeken en vernieuwingen te introduceren. Een diversiteit aan 
contacten op alle niveaus. Een solide organisatie, onderdeel van een internationaal concern. Een 
no-nonsense bedrijfscultuur met een dynamische en professionele managementaanpak. Een 
positie voor een langere periode binnen een loyale omgeving met kans op 
doorgroeimogelijkheden. 

 
Aanvullende informatie over Rosier kunt u vinden op onze website: www.rosier.eu. 
Nadere informatie over de functie kunt u verkrijgen bij mevrouw E. van Haelst, hoofd P&O, 
0115-456110.  
Indien u interesse heeft in bovengenoemde functie verzoeken wij u schriftelijk te reageren. U 
mag uw sollicitatie via e-mail of per post versturen naar els.vanhaelst@rosier.eu of Rosier 
Nederland B.V., postbus 70, 4550 AB Sas van Gent. 
 
 

http://www.rosier.eu/

