
 

 

Vacature HSE Officer 
Locatie Maasvlakte 2 

 
 
Het familiebedrijf Gebr. Van Ginkel BV bestaat sinds 1970 en heeft sinds die tijd een goede naam opgebouwd in 
de markt van oppervlaktebehandeling. Wegens de sterke toename van onze werkzaamheden in het land, zijn wij 
per direct op zoek naar enthousiaste en praktisch ingestelde mensen.  
 
Op onze projectlocatie Maasvlakte 2 te Rotterdam werken wij dagelijks aan ca. 80 meter lange funderingspalen 
(monopiles) voor offshore windmolenparken. Onze werkzaamheden bestaan uit het reinigen, stralen en coaten 
van deze funderingspalen volgens een strakke planning. 
 
In de rol van HSE Officer ben je verantwoordelijk voor de HSE-organisatie van Van Ginkel op de site Maasvlakte 2 
en ben je het aanspreekpunt van de HSE-Officers van onze opdrachtgever.  
 
Daarnaast heb je de volgende taken en verantwoordelijkheden: 
 Onderhouden van onze systemen ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en VCA** 
 Adviseren en controleren op het gebied van PGS 15. 
 Beheren van het werkvergunningen platform 
 Organiseren en uitvoeren van interne audits 
 Opstellen van TRA’s, onderhouden van RI&E, Plan van Aanpak, milieuaspectenanalyses en jaarplannen  
 Analyseren van veiligheidskwesties en opstellen van verbeterplannen. 
 Actief creëren van draagvlak voor het HSE-beleid binnen de gehele organisatie 
 Fungeren als aanspreekpunt voor opdrachtgever, management, medewerkers en derden 
 
Wat verwachten wij van jou? 
 Een voltooide opleiding op minimaal MBO 4 niveau (Middelbaar Veiligheidskundige), aangevuld met kennis op 

het gebied van PGS 15 (opslag van gevaarlijke stoffen). 
 Basiskennis van MS Office en een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift. 
 Aantoonbaar leidinggevende capaciteiten  
 Zowel zelfstandig als ook een teamplayer zijn 
 Pro-actief verbeterprocessen ontdekken en implementeren 
 Flexibel, daadkrachtig en stressbestendig, ad-hoc kunnen reageren 
 Autorijbewijs is een vereiste (het bezit van eigen vervoer een pré) 
 
Wat kunnen wij jou bieden: 
 Een uitdagende functie waarin je zelfstandig kunt opereren en de kans hebt om jouw leidinggevende skills 

verder uit te bouwen 
 Een functie waarbij geen dag hetzelfde is op een van de meest leuke sites in Nederland  
 Een 38-urig contract met een salaris conform CAO Kleinmetaal 
 Een goede werksfeer binnen een informeel en relatief jong team waar kwaliteit altijd voorop staat 


