HSE-engineer
Woensdrecht, the Netherlands
Werken bij Fokker Techniek
Fokker Techniek op (militaire) luchthaven Woensdrecht bouwt voort op meer dan een eeuw ervaring en
blinkt uit in complexe projecten. Met een sterke technische achtergrond is het team gespecialiseerd in
nieuwe vliegtuigafwerkingen, conversies, upgrades en renovaties, voor zowel de VIP- als speciale missie
markten. Bovendien biedt de organisatie volledige MRO-ondersteuning aan particuliere, commerciële en
militaire klanten. Dit omvat het onderhoud van de lease-overgang, samen met uitgebreide mogelijkheden
zoals groot onderhoud, modificaties, fabricage van onderdelen, onderhoud van componenten en het
schilderen van vliegtuigen.
Wat ga je doen?
Als veiligheidsambassadeur ben je bezig met het ontwikkelen van het veiligheidsbewustzijn binnen
Fokker. Je bent de verbindingsbrug tussen de strategische top en de werkvloer, waarbij jouw mening en
onderzoek doorslaggevend zijn. Tevens ben je bezig met het onderzoeken van de conformiteit van weten regelgeving. Je toetst processen aan verschillende veiligheidseisen en brengt daarover adviezen uit.
Het is belangrijk om een integrale samenwerking met andere afdelingen op te zetten en te monitoren, met
als uitgangspunt de gehele organisatie naar een hoger niveau te tillen.
Je bent niet bang om gedragingen aan het licht te brengen en te discussiëren over veiligheidsissues.
RI&E’s, TRA’s en V&G plannen zijn je niet onbekend.
Wat zijn jouw belangrijkste verantwoordelijkheden en taken?
• Je analyseert en onderzoekt veiligheidskwesties.
• Je creëert draagvlak aangaande HSE-aspecten in alle lagen binnen de organisatie.
• Je geeft advies over HSE-kwesties en stelt veiligheidseisen aan processen.
• Je communiceert maatregelen en gemaakte keuzes op het gebied van HSE.
Wat breng je mee?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HBO met minimaal 2 jaar relevante ervaring.
Een MVK is vereist en een HVK-diploma is pré.
Kennis wet- en regelgeving en actualiteiten op HSE-gebied.
De analytische kennis om een probleem achter het probleem te vinden.
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift (B2).
Ervaring in het maken van rapportages.
Ervaring met MS Office, inclusief Visio.
Communicatief vaardig, zowel naar interne als externe partijen.
Zeer zelfstandig en procesmatig kunnen werken, besluitvaardig, standvastig en een hands-on
mentaliteit.
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Wat krijg je van ons?
Fokker Techniek is ambitieus richting de toekomst, net als jij. Vanzelfsprekend bieden wij een competitief
pakket aan arbeidsvoorwaarden aan, denk daarbij aan:
•
•
•
•
•

Een bruto maandsalaris van maximaal € 5.182
Genoeg tijd om te ontspannen, je krijgt van ons 27-29 vakantiedagen en 13 roostervrije (ADV)
dagen per jaar (o.b.v. 40 uur per week).
Persoonlijke ontwikkeling door o.a. opleiding en training.
Als je start stellen we een persoonlijk ontwikkelplan op, waarbij gekeken wordt welke training je
nodig hebt en hoe jij jezelf wilt ontwikkelen.
De CAO Metalelektro is van toepassing.

Interesse
Ben je enthousiast over de positie neem direct contact met ons op. Je cv en motivatie stuur je naar de
Business Partner People & Culture Marieke Melaard (Marieke.melaard@fokkertechniek.com).
Wil je meer weten neem dan contact op via +31 (6) 23454803.
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