Preventieadviseur
(HSE Advisor)

Ben jij gebeten door alles wat met veiligheid, gezondheid en milieu te maken heeft? En heb je zin om samen
met een gemotiveerd team het kloppend hart van het welzijnsbeleid voor Brady te vormen?
Lees dan zeker verder want wij zijn op zoek naar een preventieadviseur niveau I of II!
Wat je doet
Als preventie medewerker werk je actief mee om het veiligheids –en gezondheidsbeleid van de directie te
realiseren. Je bent een steunpilaar binnen de preventiedienst van Zele om verbeteringen te formuleren, te
coördineren en implementeren.
Een greep uit je takenpakkket:








Je formuleert verbeteringen van de bestaande processen om conformiteit te borgen;
Je ontwikkelt, organiseert en geeft opleidingen m.b.t. veiligheid en gezondheid;
Je organiseert taak -en risicoanalyses, veiligheidsrondgangen, ongeval onderzoeken en wettelijke
inspecties op veiligheidsapparatuur en materialen;
Je monitored wijzigingen, adviseerd bijsturing en voert indienststellingen uit van nieuwe installaties
binnen de organisatie;
Je houdt toezicht op de beschikbaarheid van veiligheidsmaterialen en voert hiervoor periodieke
controles uit of organiseert deze via externe diensten;
Je werkt samen met het operationele management voor het integreren van de veiligheid –en
milieuaspecten in de operationele procedures en instructies;
Je werkt actief mee aan het data –en documentenbeheer en evaluatie van het productgamma
(veiligheidsfiches, ...).

Wie je bent
Ben jij de persoon die we zoeken, dan herken je jezelf in de volgende punten:







Je beschikt minstens over een bachelor-diploma (veiligheidskunde, milieu –en preventiemanagement,
technische richting) en kan terugblikken op minimum 3 jaar ervaring in een gelijkaardig functie binnen
een productie -of logistieke omgeving;
Je beschikt over de certificering Preventie medewerker Niveau 2;
Je bent pragmatisch ingesteld en in staat je overtuiging te delen met collega’s die je weet te motiveren
tot het omarmen van HSE beleid;
Nederlands is je moedertaal en daarnaast beschik je ook over goede communicatieve vaardigheden in
het Engels;
Je bent analytisch ingesteld om een probleem ten gronde te onderzoeken en een werkbare oplossing
aan de organisatie aan te bieden;
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Je bent in staat om autonoom te werken, dus planmatig en gestructureerd werken is voor jou een
evidentie;
Je bent FT beschikbaar en woont op redelijke reisafstand van Zele.

Jouw team
De preventieadviseur rapporteert aan de Europese EHS manager/Hoofdpreventieadviseur.
Hij/zij zal nauw samenwerken met het management team van de Zele site.
Ons aanbod






Een uitdagende job bij een grote, internationale en beursgenoteerde organisatie maar dan
gecombineerd met de gezelllige kleinschaligheid van een lokale vestiging;
Een dynamisch team, waar initiatief en ondernemerschap gewaardeerd worden;
Een innovatieve, vooruitstrevende en technische omgeving;
Een flexibele arbeidsregeling met aandacht voor een goed evenwicht tussen werk en privé;
Uiteraard bieden we ook een aantrekkelijk loon, aangevuld met extralegale voordelen.

Interessant?
Ben jij iemand die verantwoordelijkheid, voortdurende innovatie en excellentie nastreeft? Heb je zin actief je
steentje bij te dragen aan de wereld van morgen bij een toonaangevende internationale speler?
Laat dan snel van je horen via jobszele@bradycorp.com of bel 052/45.78.81
Tot snel!
Over ons
Brady is één van de grootste werkgevers in Zele. Elke dag geven ruim 260 medewerkers hier het beste van
zichzelf. Wereldwijd werken er 6.500 mensen bij Brady. Onze hoofdzetel bevindt zich in de US, waar het bedrijf
meer dan 100 jaar geleden werd opgericht.
Brady maakt en levert totaaloplossingen voor het identificeren en beveiligen van mensen, producten en
plaatsen. Ook al merk je ons niet op, we zijn overal aanwezig. De mondmaskers, plexi-wanden en
vloermarkeringen die ervoor zorgen dat je winkel- of restaurantbezoek corona-proof verloopt, check!
We hebben een passie voor onze producten en dat merk je aan de energie die mensen laten zien in het bedrijf.
Onze collega’s krijgen kansen maar moeten deze wel benutten. Brady schept een omgeving waar opleiding en
ruimte voor persoonlijke groei sterk worden gestimuleerd. Informeel maar wel met het bedrijfsresultaat voor
ogen, performance matters! We waarderen onze collega’s voor goede prestaties en werken op een
constructieve manier aan het verbeteren ervan. Direct communicerend en sociaal betrokken. Eigen initiatief
wordt gewaardeerd. Het liefst met ideeën die vernieuwend en eigenzinnig zijn. Op deze manier krijgt iedere
collega invloed op de groei van Brady en dat is wat we graag willen.
Wil je meer weten over wat onze mensen bij Brady doen? Volg ons via Linkedin ( Brady Europe, Middle-East
& Africa) of Instragram (Brady Zele) en via #bradyproud #bradywegwijzers!
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