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 Jewagas zoekt een

Parttime – QHSE Specialist
Wie ben jij?
Jij bent die ondernemende QHSE-kundige, die in staat is om een vertaalslag te maken van beleid naar uitvoering en die zowel 
de taal van de werkvloer als die van het management spreekt. Je houdt er van om het initiatief te nemen en draagvlak binnen 
de organisatie te creëeren voor veiligheid en kwaliteit.   

De functie
Als QHSE specialist ben je verantwoordelijk voor het opstellen, aanpassen en implementeren van procedures of werkinstructies 
bij veranderingen in de wetgeving (BRZO,ATEX), de organisatie of werkprocessen die de arbeidsomstandigheden beïnvloeden. 
         Je onderhoudt het veiligheids- en milieumanagementsysteem en je bewaakt de veiligheidsprocedures zoals Management 
               of Change etc. Je houdt toezicht op het naleven van de wettelijke kaders op het gebied van arbeidsomstandigheden 
                       en milieu en adviseert de directie hierin. Je begeleidt interne en externe audits. Je verzorgt trainingen en je 
                               draagt bij aan het QHSE bewustzijn binnen de organisatie. Daarnaast hou je de kennis op het gebied 
                                       van het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR) actueel, zorg je voor het verkrijgen en beheren van 
                                               ISO en andere certificeringen en coördineer je de activiteiten van externe deskundigen voor 
                                                        het uitvoeren van berekeningen, metingen en RIE’s.

Wat vragen we
• HBO/WO werk- en denkniveau
• Hogere Veiligheidskunde en kennis van ADR, PGS15 en BRZO regelgeving
• Minimaal 5 jaar relevante ervaring in een soortgelijke functie
• Kennis over bedrijfshulpverlening en kennis van (veiligheid) managementsystemen
• Ervaring met overleg voeren met overheidsinstanties
• Proactieve en onderzoekende instelling, gericht op continue verbetering
• Communicatief vaardig en een goede beheersing van de Nederlandse en Duitse taal

Wat bieden we?
• Een uitdagende en verantwoordelijke baan voor 8 uur per week
• Een prettige werkomgeving met een nuchtere en informele cultuur
• Uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden (waaronder goed salaris, diverse 
 verzekeringen en een goed pensioen)

Wie is Jewagas
Jewagas levert een breed assortiment gassen voor iedere toepassing. Van technische 
gassen voor (productie-)bedrijven tot en met propaan voor thuisgebruik. Jewagas is een 
familiebedrijf met meer dan 30 jaar ervaring in gasoplossingen voor de Nederlandse 
en Duitse markt. Onze vakmensen zijn experts op het gebied van gassen, installaties 
en regelgeving. Zij delen hun kennis graag. Onze klanten kunnen dan ook rekenen 
op een deskundig advies.

Kom jij ons team versterken? Dan stap je binnen bij een groeiende 
organisatie met een sterke focus op innovatie. Wil je meer 
weten? Bel dan met Thijs Jenniskens, telefoon 06 53317369 
of 0478 532525. Ben je enthousiast geworden? 
Stuur dan meteen je sollicitatie naar 
vacature@jewagas.com
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