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Je haalt meer uit bij AvikoWerken bij

Aviko is de grootste Europese producent van verse, diepgevroren en gedroogde aardappelproducten en behoort tot de top vier marktleiders in aardappelpro-
ducten van de wereld. Hier zijn we trots op! Sinds 2002 maken wij onderdeel uit van Royal Cosun. Vanuit 13 productielocaties in Nederland, België, Duitsland, 
Zweden, Polen en China bedienen we met veel passie dagelijks 2,5 miljard tafels. Ons doel is om wereldwijd mensen, culturen en smaken samen te brengen. 
Hierbij worden we gedreven door de grote potentie van onze producten en door de impact die we daarmee hebben op kwaliteit, service, innovatie en duur-
zaamheid binnen onze keten; van grond tot mond.

Veiligheidskundige
 Locatie Oosturm

Functie omschrijving

Waar ga je werken
Bij Aviko Rixona staat veiligheid, gezondheid en milieu voorop. Is dit een passie die jij met ons deelt en voel jij je thuis in een productieomgeving? Voor onze 
organisatie zijn we op zoek naar een Veiligheidskundige die verantwoordelijk is voor het opzetten en uitrollen van het veiligheidsprogramma in onze fabriek 
in Venray (80%). Tevens coördineer je het overall programma over onze 3 locaties heen (20%). Je bent sparringpartner voor het management op het gebied 
van veiligheid, signaleert en rapporteer knelpunten en draagt verbetervoorstellen voor. Rixona is gevestigd in Oostrum, Warffum (NL) en Stavenhagen (DL). 
Als veiligheidskundige werk je nauw samen met de plant managers en andere veiligheidskundigen binnen Rixona en Aviko. Je rapporteert aan de Operations 
Director.

Wat ga je doen
 Jij zet het veiligheidsprogramma binnen de fabrieken en kantoren op, implementeert deze, bewaakt de kwaliteit en de voortgang en verbetert 
 waar mogelijk en nodig
 Jij ziet toe op naleving van het veiligheidsbeleid bij projecten (contractorcheck, VCA, V&G plannen, etc.) en neemt passende acties om 
 veiligheidsniveau blijvend te verbeteren
 Jij bent de vraagbaak met betrekking tot veiligheid voor alle 3 de locaties binnen Rixona
 Je bent verantwoordelijk voor het Arbobeleid, RI&E en adviseert bij ongevallenonderzoeken en opzet van veiligheidsplan voor bijzondere 
 gebeurtenissen, etc.
 Jij neemt namens Rixona deel aan het Cosun Safety Platform en het Aviko Safety Platform

Wat breng jij mee
 Je hebt een afgeronde HBO-opleiding in de richting van veiligheidskunde (HVK)  Je hebt een aantal jaar ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur 
in de (voedingsmiddelen) industrie  Je hebt een sterk analytisch vermogen en je kunt goed organiseren  Je hebt ervaring met projectmatig werken  
Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en je staat stevig in je schoenen  Je hebt een goede beheersing van zowel de Nederlandse en 
Engelse taal, Duits is een pré  Je bent op de hoogte van actuele wet- en regelgeving.

Wat bieden wij jou
 Een uitdagende fulltime baan
 Volop opleidingsmogelijkheden om te groeien
 Een onderneming die werk maakt van duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen met internationale initiatieven
 Afwisseling en dynamiek in het intensief samenwerken met professionals in een internationale context: veel leren, veel ervaren en veel plezier
 Enthousiaste collega’s

Solliciteer

Hoe werkt het?
 Je ontvangt een bevestiging via de mai  Daarna wordt je sollicitatie gescreend door een van onze recruiters  Het is mogelijk dat er ook telefonische 
screening plaatsvindt4. Als laatste word je CV doorgezet aan de hiring manager.

Sollicitatie gesprekken: Afhankelijk van de functie zullen er één of meerdere gesprekken plaats vinden.
Aanbieding: Bij een match, ontvang je van ons een passend aanbod.

Maak van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren.
https://werkenbij.aviko.nl/vacatures/veiligheidskundige-nl-nl/ 


