
 

WE ARE HIRING! 

 

Hou je van het het creëren van een veilige en gezonde werkplek? 
Kom je graag met verbeterplannen? 

Dan ben jij dé collega die wij zoeken! 

 
 

QESH - MANAGER 
Je  bent in deze functie verantwoordelijk voor Quality, Environment, Safety en Health van de 2 
sites (Gent en Rijkevorsel) van de groep: 
 

• QUALITY  

 Uitbouw van een kwaliteitsbeleid  
 Beheer van het kwaliteitshandboek 
 Uitschrijven van procedures en instructies 
 Uitvoeren van interne audits  
 Coördineren van externe audits 
 Intern- en extern klachtenbeheer 

• ENVIRONMENT 

 Opvolgen van de omgevingsvergunning en contacten met de overheden 
 Beheer en metingen waterzuivering, lozingen, emissies, … 
 Toezicht op naleving milieudoelstellingen op de diverse werk- en werfplaatsen  
 Opvolgen wettelijke keuringen inzake milieu 
 Wettelijke jaarlijkse rapporteringen 
 Afvalbeheer 

  



 

• SAFETY & HEALTH 

 Alle taken en opdrachten als intern preventieadviseur: opmaken 
indienststellingsverslagen, procedures en instructies, risicoanalyses, 
jaaractieplannen, … 

 Opvolgen periodieke keuringen 
 Opmaken noodplannen en coördinatie met externe diensten (brandweer, …) 
 Organisatie van opleidingen interventieploeg, EHBO, … 
 Bijhouden inventarislijsten van PBM’s 
 Beheren van SDS’s  

Profiel: 

 Je hebt een basisdiploma Industrieel Ingenieur / Master Industriële Wetenschappen of 
je haalt een gelijkwaardig niveau door ervaring 

 Je hebt een niveau A Milieucoördinator  
 Je hebt een niveau 2 Preventieadviseur  
 Je hebt een goede kennis van Nederlands en Engels 
 Je kan vlot werken met de gebruikelijke IT-toepassingen als Word, Excel, Outlook, … 
 Je bent communicatief, teamplayer, nauwkeurig, overtuigend, kritisch, analytisch, 

creatief, innovatief en … je hebt ook coaching skills😊😊 

Aanbod: 

 Een snel groeiende en financieel sterke familiale onderneming die staat voor 
samenwerking, open communicatie, integriteit, klantgerichtheid, creativiteit, 
ondernemerschap en engagement. Dit alles in een prachtige bedrijfsaccommodatie. 

 Een gevarieerde functie met verantwoordelijkheid waar je de kans krijgt om jouw 
competenties en expertise verder uit te bouwen in een boeiende productie omgeving.  

 Een aantrekkelijk salaris dat aangevuld wordt met een uitgebreid pakket extralegale 
voordelen. 

Interesse? Laat dat dan snel weten via jobs@meyvaert.com en graag tot binnenkort!    
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