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Kemira Rotterdam is op zoek naar een 

 

EHS Specialist 

 

 

Sluit je bij ons aan en ontwikkel jouw carrière terwijl je tegelijkertijd een duurzamere toekomst creëert! 
Maak deel uit van een internationaal team van meer dan 5.000 collega’s met 60 nationaliteiten, een plek waar 
verschillende perspectieven worden gewaardeerd en je elke dag je authentieke zelf kunt zijn. Bij Kemira 
wordt gestreefd om je volledige potentie te bereiken, innovatie te leveren en impact te maken. Wij omarmen 
een groeimindset zodat we meer waarde kunnen leveren aan onze klanten en communities.  

Kemira is een wereldleider in duurzame chemie voor waterintensieve industrieën. Al meer dan 100 jaar 
verbetert onze chemie de kwaliteit van het leven. Kemira’s producten en diensten helpen klanten in de pulp- 
en papier-, water- en energie-industrie om water schoon te maken, energie te besparen en verantwoord om te 
gaan met natuurlijke hulpbronnen. Op die manier wordt het mogelijk om de productiviteit te verbeteren en 
op een duurzame manier zaken te doen. Wij zeggen ook wel: Chemistry with a purpose, better every day!  

Kemira Rotterdam B.V. heeft twee productieplants in de Botlek en Europoort. Op dit moment zijn wij op 
zoek naar een EHS Specialist voor Botlek. 

Waar ben je verantwoordelijk voor: 

De milieu-, gezondheids- en veiligheidsspecialist (Environmental, Health and Safety Specialist) is samen 
met de site EHSQ Manager verantwoordelijk voor de milieu-, gezondheid-, veiligheid-, en procesveiligheid 
gerelateerde zaken voor de fabriek in Botlek Rotterdam. Met een pragmatische insteek, gericht op de 
werkvloer, ben je verantwoordelijk voor (de continue verbetering) van het EH&S systeem waarbij het 
grootste gedeelte van de tijd aan veiligheid en gezondheid besteed zal worden. Je bent verantwoordelijk voor 
naleving van bestaande processen en activiteiten en voor de uitrol van EH&S programma’s. 
 
In grote lijnen zijn dit de werkzaamheden: 

 Support geven aan de operationele afdelingen bij uitvoering van werkzaamheden 
 Coachen van medewerkers op het gebied van risicoherkenning 
 Ontwikkelen, geven en opvolgen van pragmatische trainingen in overeenstemming met wettelijke en 

Kemira vereisten 
 Voert ISO en VCA interne audits uit in samenwerking met de teams; 
 Het maken en aanleveren van de vereiste wettelijke en interne rapportages, afhandelen van 

informatie, opvolgen verzoeken van de overheid, klanten en /of bedrijfsaudits. 
 Toezicht houden op en evalueren van de contractor activiteiten met bijbehorende risico's 
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 Waarborgen van bestaande processen en verbetervoorstellen doen voor het beheersen en elimineren 
van milieu-, gezondheids- en veiligheidsrisico’s en deze processen ook kunnen implementeren 

 Actief de veiligheidscultuur promoten en bijbehorende programma’s coördineren 
 Beheerder van het bedrijfsnoodplan 
 Uitvoeren en/of begeleiden van incidentenonderzoek 
 Aandragen van en bijdragen aan verbeterprojecten binnen de plant 
 Uitvoeren en/of begeleiden van taak risico analyses (TRA’s) 
 Organiseren en uitvoeren van ‘Veiligheidsrondes’, werkplek inspecties, EHS voorlichting, 

Toolboxen en training geven met behulp van veiligheidsgedrag programma’s over de gevaren en 
risico’s op de werkplek. 

 Mede zorgen voor een sterker veiligheidsbewustzijn in de organisatie en leiderschap creëren bij 
medewerkers bij het naleven van interne veiligheidsregels en “Life-Saving Rules” uit de industrie. 

Wat je van ons mag verwachten: 

 Een leuk team om samen te werken aan uitdagende activiteiten  
 Veel vrijheid om taken zelfstandig uit te voeren 
 Minimaal 25 vakantiedagen en daarnaast 13 koopdagen in een flexibel budget 
 Een dertiende maand en vakantiegeld 
 Aantrekkelijke pensioenregeling + partnerpensioen (bijdrage werknemer 22%, bijdrage werkgever 

78%)  
 Ongevallenverzekering, WIA-hiaat en Excedent-verzekering volledig door Kemira betaald  
 Mogelijkheid om bruto salaris of verlofdagen in te zetten voor aankoop van een fiets, 

sportschoolcontributie, laptop of andere leuke acties met belastingvoordeel 
 Ruime opleidingsmogelijkheden. 

Wat jij zal meenemen naar ons team:   

 Voorkeur MVK met minimaal 4 jaar praktijkervaring (bij voorkeur in de chemische industrie) of 
HVK 

 Minimaal vier jaar relevante werkervaring bij voorkeur in een vergelijkbare rol binnen EHS afdeling 
op het gebied van veilig werken en/of in een productie omgeving 

 Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 
 Goede communicatieve vaardigheden en een pragmatische insteek om effectief samen te werken en 

te communiceren met diverse groepen zoals contractors, werknemers, chauffeurs etc. 
 Uitstekende kennis arbeidsomstandigheden 
 Goede procesmatige kennis en ervaring 
 Bij voorkeur praktische kennis van praktijken en normen in de chemische industrie 

Sluit je aan bij Kemira 

Ben jij een EHS Specialist en wil je verder ontwikkelen in je baan?  Graag ontvangen wij een CV en 
motivatiebrief uiterlijk per 10 maart 2023 a.s. via MyKem/careers. Voor vragen neem je contact op met de 
Plant Manager, Arnoud Haagsma Arnoud.haagsma@kemira.com. Let op: Acquisitie wordt niet op prijs 
gesteld. 

 


