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PVG is Europees marktleider binnen de sector van verplaatsbare kachels en hun brandstoffen en één 
van de toonaangevende leveranciers van klimaatproducten in de Europese consumentenmarkt. PVG 
heeft vestigingen in vijf Europese landen en bestaat ondertussen uit een groep van meer dan 125 vaste 
medewerkers. 
 
PVG Liquids NV is gelegen in het havengebied van Gent en gespecialiseerd in de productie en logistiek 
van een ruim assortiment aan kachelbrandstoffen en chemische producten zoals ethanol en AdBlue.  
Onze ambitie is om het aanbod van afgevulde vloeistoffen in de huishoudelijke chemie te verruimen. 
Waar mogelijk willen we de impact op het klimaat ook beperken via de ontwikkeling van groenere 
alternatieven zowel voor wat betreft de vloeistoffen, als voor wat betreft de verpakkingen. 
Ter ondersteuning van onze groei in Gent zijn we op zoek naar een QHSE officer. 
In onze Gentse vestiging werken er momenteel 30 vaste medewerkers. 
 
 
Binnen het domein Quality ben je bezig met: 

• 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 signaleren van risico’s binnen de organisatie; 

• Opstellen van verbeterplannen; 

• Coachen/opleiden van medewerkers; 

• Fungeren als aanspreekpunt voor klanten, overheidsinstanties en auditors; 

• Adviseren van het managementteam. 
 

Binnen het domein Health & Safety ben je bezig met: 

• 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); 

• Inventariseren, analyseren en opvolgen van eventuele arbeidsongevallen; 

• Houden van toolbox-meetings; 

• Uitvoeren van veiligheidsrondgangen; 
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Binnen het domein Environment ben je bezig met: 

• Opvolging en toepassing regionale/nationale/Europese milieunormen en wetgeving 
(in samenwerking met een externe milieucoördinator); 

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

Wat verwachten wij van jou? 
 

• 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 Kennis rond ISO 9001; 

o Kennis rond voedselcontactmaterialen. 
 

 
Wat kan jij verwachten? 

• Gevarieerd takenpakket (dat je zelf mee vorm kan geven) 

• Nauwe samenwerking met lokaal management   

• Familiale sfeer binnen een internationale organisatie 

• Een aantrekkelijke en stabiele werkgever 

• Ruim aanbod aan opleidingen 

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

• Een marktconform salaris in lijn met jouw kennis en ervaring 

• Deelname aan bonusplan 

• Hospitalisatieverzekering 

• Groepsverzekering 

• Maaltijdcheques 
 
 

 
Al zin om te starten? Solliciteer dan snel met CV en motivatiebrief aan hrmgent@pvg.eu  
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