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EHSQ Specialist 

Kemira is een wereldwijd bedrijf dat chemicaliën en expertise beschikbaar stelt voor 
waterintensieve operaties over de hele wereld.  Door de producten die Kemira maakt kunnen 
klanten het water dat ze gebruiken veel efficiënter recyclen. Zo draagt Kemira bij aan de 
ontwikkeling van een duurzame industrie. Bij de productie van onze producten voor 
waterbehandeling, pulp en papier is de belangrijkste voorwaarde dat dit veilig en verantwoord 
gebeurt. 

Kemira heeft vestigingen over de hele wereld. Het hoofdkantoor staat in Helsinki, Finland.  In 
Nederland heeft Kemira twee locaties: Botlek Rotterdam (kantoor en produktie) en Europoort 
Rotterdam (produktie) die samen Kemira Rotterdam B.V. vormen.  De bedrijfscultuur bij Kemira is 
open en biedt alle ruimte voor professionele groei. Deze vacature is voor de locatie Europoort waar 
ongeveer 25 mensen werkzaam zijn.  

De uitdaging als EHSQ Specialist is om jouw vakkennis- en kunde in te zetten op de HSE 
gebieden van de organisatie.  

In grote lijnen zullen je verantwoordelijkheden er als volgt uit zien: 

o Voldoen aan regels en voorschriften met name met betrekking tot BRZO, milieu en 
arbeidsomstandigheden (Arbo). Dit omvat vergunningen en stakeholdermanagement: 

o Preventiemedewerker  
o Handelen als PHA-leider 
o Risicobeoordelingen uitvoeren en beoordelen RIE, PHA, beveiliging 

o Voldoen aan bedrijfs- en lokale Kemira-normen op het gebied van EHSQ en programma's 
om te initiëren, implementeren of inspireren 

o Het initiatief “Veiligheid voorop” aansturen en het Kemira Behavior Based Safety-
programma faciliteren 

o Onderhoud en verbetering van managementsystemen, bijv. ISO 9001/14001/45001, BRZO 
o Stimuleren van de veiligheidscultuur gericht op het terugdringen van incidenten en het 

voorkomen van gevaarlijke omstandigheden en situaties: 
o Zichtbaar bijdragen aan de veiligheidscultuur op de locatie door consequent EHSQ 

best practices te implementeren en te anticiperen op risico's door middel van 
inspectie op locatie en overleg met de collega’s van Europoort 

o Leiding geven aan EHSQ-incidentonderzoeken en uitvoeren van hoofd-
oorzaakonderzoeken van begin tot eind 

o Als EHSQ-specialist treedt je op als: 
o Kwaliteitsspecialist in actieplanning Kwaliteitsverbetering, klant- en productaudits 

voor locatie Europoort 
o Hoofd BHV voor locatie Europoort 
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o Secretaris van de MOC-commissie en werkt samen met het lijnmanagement, 
engineering en zorgt ervoor dat EHSQ-normen worden geïmplementeerd en dat aan 
de eisen van Management of Change wordt voldaan 

o Leiding geven aan en deelnemen aan het interne auditteam 
o Coördineren van activiteiten van derden met betrekking tot EHSQ, zoals industriële 

hygiëne, verliespreventie en auditing 
o Trainen van nieuwe chauffeurs in de specifieke kenmerken van het omgaan met 

H2O2 tijdens het transport en het lossen van H2O2 
o Adviseren / trainen van verkoopafdelingen bij het uitvoeren van opslagcontroles bij 

de klant 
o Onderzoek incidenten tijdens het lossen bij de klant 
o Continu verbeteren van de veiligheid op opslaglocaties volgens de Cefic-richtlijn 

voor bulkopslag van H2O2 

 Wat heb je nodig:   

We werken in een relatief klein team dus een positieve drive, zelfstandigheid, het nemen van 
initiatief, leergierig zijn en analytisch vermogen zijn belangrijke kwaliteiten. Minimaal op een 
opleiding op HBO niveau in een relevante richting (zoals Milieukunde, Proces- of Chemische 
Technologie) is vereist voor deze functie. Kennis van Nederlandse wetgeving is gewenst (PGS15, 
PGS29, enz). HVK diploma (of bereidheid om dit te behalen) is vereist. 

 Wat wij bieden: 

 Een leuk team om samen te werken aan uitdagende activiteiten. 
 Veel vrijheid om taken zelfstandig uit te voeren. 
 Een dertiende maand en vakantiegeld. 
 25 vakantiedagen en 13 koopdagen in een flexibel budget. 
 Prima secundaire arbeidsvoorwaarden 
 Ruime opleidingsmogelijkheden. 

 Vind de juiste mix van ervaringen en kansen bij Kemira 

Ben jij een teamspeler en wil je verder ontwikkelen in je baan? Graag ontvangen wij een CV en 
motivatiebrief via mykem/careers uiterlijk 11 maart a.s. Mocht je vragen hebben over de vacature 
dan kan je contact opnemen met Robin van Oudenaarden, robin.van_oudenaarden@kemira.com. 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 

 


