
 

 

    Job description - SHEQ Officer  .   

PVG is marktleider binnen de kachelbrandstof markt. Onze producten staan voornamelijk 
gekend voor hun hoge kwaliteit. Als SHEQ Officer sta jij in voor het behoud van deze kwaliteit. 
Onze producten situeren zich in de huishoudelijke chemie sector met als hoofdproducten 
kachelbrandstof, ethanol en adblue.  

De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers dragen wij hoog in het vaandel en zijn 
daarom ook een belangrijk onderdeel van onze beleidsverklaring. Als SHEQ Officer sta jij 
garant voor de bescherming en uitwerking van deze waarden op de werkvloer.  

Onze business dient verder ook op vlak van milieu aan alle voorschriften te voldoen. Jij 
beheert alle zaken rond milieu en zorgt voor het contact en de aansturing van onze externe 
milieucoördinator.  

Takenpakket - Kwaliteit: 

• Vervolledigen, bewaken en behouden van ons kwaliteitssysteem (ISO9001);  

• Opstellen van kwaliteitscontroleplannen, HACCP-risico-analyses; 

• Uitvoeren van interne audits;  

• Begeleiden van externe audits; 

• Beheren van het klachtensysteem (intern & extern); 

• Analyseren en signaliseren van risico’s binnen de organisatie; 

• Opstellen van verbeterplannen; 

• Coördinatie en follow up van actiepunten; 

• Coachen/opleiden van medewerkers; 

• Fungeren als aanspreekpunt voor klanten, overheidsinstanties en auditors; 

• Actief creëren van draagvlak voor het SHEQ-beleid binnen de organisatie; 

• Adviseren van het managementteam. 

Takenpakket - Safety & Health: 

• Waarborgen van de algemene veiligheid op de werkvloer  
(in een eerste fase in samenwerking met een externe preventieadviseur); 

• Zorgen dat de werkomgeving voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied 
van lichamelijke gezondheid (incl. psychosociale belasting); 

• Uitvoering van risico-inventarisatie en evaluatie op gebied van gezondheid, 
arbeidswelzijn en veiligheid; 

• Inventariseren, analyseren en opvolgen van eventuele arbeidsongevallen; 

• Houden van toolbox-meetings; 

• Uitvoeren van veiligheidsrondgangen; 

• Up to date blijven met de laatste aanpassingen in wetgeving. 



 
 

 

Takenpakket - Environment: 

• Opvolging en toepassing regionale/nationale/Europese milieunormen en wetgeving 
(In samenwerking met een externe milieu-coördinator); 

• Adviseren van het managementteam rond haalbaarheid nieuwe business cases, 
rekening houdende met de betreffende wetgevingen. 
 

Jouw team: 

• Je rapporteert aan de Plant Manager;  

• Je werkt samen met de Operations manager; 

• Je werkt samen met de externe preventieadviseur; 

• Je werkt samen met de externe milieu-coördinator. 

 
Jobgerelateerde competenties: 
 

• Je beschikt over een Bachelor of Master diploma (Chemie/Milieu/Veiligheid)  
of  je beschikt over minimaal 5 jaar relevante werkervaring; 

• Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands en het Engels;  

• Mogelijke pluspunten: 
o Diploma preventieadviseur Niveau 2 of Niveau 3;  
o Een vooropleiding chemie; 
o Kennis rond ISO 9001; 

o Kennis rond voedselcontactmaterialen; 
o Je spreekt vlot Frans. 

 

Persoonsgebonden competenties: 

• Je bent nauwgezet en resultaatsgericht; 

• Je bent proactief en werkt steeds oplossingsgericht; 

• Je beschikt over de nodige people skills en bent een teamplayer; 

• Je hebt een positieve en motiverende persoonlijkheid. 

 

 

 



 

 

Wat jij kan verwachten: 

• Je krijgt een gevarieerd takenpakket binnen een internationale organisatie met  

een familiaal karakter; 

• Een uitdagende functie die je zelf ook mee vorm kan geven; 
• Een aantrekkelijke en stabiele werkgever met doorgroeimogelijkheden;   
• Ruim aanbod van opleidingen; 
• Een marktconform salaris in lijn met jouw kennis en ervaring; 

• Een vast contract van onbepaalde duur (40 uur per week - 12 dagen ADV). 

 


