
 
 

 

 

Vacature 
HSE 
 

 

Functie:     Health & Safety (HSE) Officer (m/v) 

Locatie:     Geldermalsen 

Uren:      40 uur 
Dienstverband: Jaarcontract, met uitzicht op een vast dienstverband 

 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Health & Safety Officer die, vanuit het hoofdkantoor 

in Geldermalsen, verantwoordelijk is voor het aansturen, ondersteunen en adviseren op 

het gebied van gezondheid en veiligheid (health & Safety) binnen ons bedrijf. Hierbij zorg 

je voor de vastlegging, het beheer, de handhaving en de controle van normen, processen, 
communicatie, opleiding en systemen zodat alle verantwoordelijkheden in verband met 

de Health & Safety worden nageleefd. Je doet dit niet alleen voor ons hoofdkantoor in 

Geldermalsen. Ook onze zusterbedrijven in Duitsland en de UK horen bij je 

verantwoordelijkheid. 

 

Waar bestaan je taken uit: 

- Aansturen en ondersteunen van de productie om ervoor te zorgen dat aan alle HSE-
eisen wordt voldaan. 

- Beoordelen, aanpassen en zo nodig opstellen van risicobeoordelingen en 

trainingsfolders; in overeenstemming met de CRH Life Saving Rules en de 

Nederlandse wetgeving. 

- Grondig onderzoek van incidenten, verwondingen en ernstige bijna-ongevallen en 

uitvoering van controlemaatregelen. 

- Nauw samenwerken met het HSE-team van de IPE-groep om wettelijke meldingen 
aan de Arbo-autoriteit en alle relevante incident/ongevalsrapportage te leveren en 

te voltooien. 

- Controle van het managementsysteem voor aannemers op de locatie. 

- Samenwerken met het Health & Safety Team om letsel- en 

incidentpreventiestrategieën en actieplannen te ontwikkelen.  

- Handhaving van het HSE-beleid en de HSE-procedures. 
- Handhaven van chemisch veiligheidsmanagement.  

- Communiceren en stimuleren van H&S bewustzijn  

- Aansturen en ontwikkelen van nieuwe veiligheidsinitiatieven als onderdeel van 

groepsprojecten. 

- Uitvoeren van interne audits in overeenstemming met ISO 45001 en CRH life Saving 

Rules. 

- Ervoor zorgen dat aan de opleidingsvereisten wordt voldaan en dat deze worden 
gehandhaafd. 
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Daarnaast: 

- Zorg je voor maandelijkse rapportages 
- Organiseer je veiligheidstrainingen zoals vereist 

- Zorg je ervoor dat voor alle relevante activiteiten en fabrieksapparatuur op alle 

locaties dossiers van wettelijke inspecties/nalevingseisen worden bijgehouden. 

- LSR-training 

- Het bijwonen/implementeren van best practice vergaderingen  

 
Beschik jij verder over de volgende kwaliteiten: 

- Een afgeronde HBO opleiding of aantoonbaar HBO werk- en denkniveau 

- Werkervaring binnen een productieomgeving 

- Goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift 

- Algemene veiligheidsopleiding (HSE-certificaten) of gelijkwaardig 

- Goede beheersing van de volledige MS office Suite 

- Kennis van ISO 45001 veiligheidssystemen is wenselijk 

- Opleiding in risicobeoordeling (Risk Assessment) 

- Kennis van racking (stellingen) is wenselijk 

- BHV certificaat is wenselijk 

- Positieve, proactieve en flexibele werkhouding 

 

En zoek jij dit verder in een baan? 

- Een leuke, afwisselende baan bij een gerenommeerd bedrijf met een open, 
informele werksfeer. Je krijgt bij ons de kans om te leren en te groeien in je vak; 

- Een fulltime functie voor 40 uur per week.  

- Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband; 

- Standplaats is Geldermalsen; 

- Naast aantrekkelijke primaire arbeidsvoorwaarden bieden wij jou ook uitstekende 

secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een premievrij pensioen, 25 vakantiedagen 

en 4 ATV dagen; 
- Wij zorgen ook goed voor ons personeel met dagelijks een gezonde lunch. Een 

gezonde werkomgeving vinden wij erg belangrijk en daarom doen wij er alles aan 

om jou vitaal te houden. Meerdere keren per week kan je met ons meedoen met 

rek- en strekoefeningen en zorgen wij voor vers fruit! 

 

Maar wie zijn wij dan? 

Je staat er niet altijd bij stil, maar ons dagelijks leven is in grote mate afhankelijk van het 
complexe ondergrondse kabelnetwerk wat ons voorziet in onze behoefte voor energie- en 

communicatievoorzieningen.  

 

Filoform is gespecialiseerd in de productie van materialen voor het verbinden, afdichten 

en beschermen van ondergrondse kabelnetwerken. Onze producten zijn bij een constant 

toenemende vraag naar data en energie essentieel voor het aanleggen van een 
betrouwbaar en toekomstbestendig kabelnetwerk. Ons hoofdkantoor is gevestigd in 



 
 

 

Nederland en heeft dochtervestigingen in Engeland en Duitsland. 

Filoform is onderdeel van de CRH plc groep en vormen samen met Cubis en NAL de divisie 

Infrastructure Products Europe (IPE).  
 

Interesse? 

Hebben we je interesse gewekt en wil je graag deel uitmaken van onze familie reageer dan 

direct en stuur je CV en motivatie naar Emmy van Berkel-Fakirmohamed via 

e.vanberkel@filoform.com.  
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