Arbejdsmiljøkoordinator (HS)
Står arbejdsmiljø dit hjerte nær og kan du lide at skabe udvikling og resultater inden
for dette område, så har vi en ledig stilling. Vi er certificeret efter ISO 14001, ISO
9001 og OHSAS 18001 standarderne.

Om jobbet
Du vil få kontor på Havnegade 110 i Odense, hvor produktion og teknik også er
placeret. Derudover servicerer vi pladser rundt i Danmark og Malmø, så vores
berøringsflade er meget stor – både internt og eksternt.

De primære arbejdsopgaver vil være:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planlægning, gennemførelse og afrapportering af interne og eksterne audits
Opbygning og vedligehold af ledelsessystem (OHSAS18001)
Deltagelse ved besøg fra Arbejdstilsynet
Arbejdspladsvurdering
Sikkerhedsrunder
Ajourføring mht. arbejdsmiljølovgivning
Undervisning af medarbejdere
Risikovurdering af arbejdspladser samt udarbejdelse af handlingsplaner
Løsning af konkrete arbejdsmiljømæssige problemstillinger
Udarbejdelse af statistik for arbejdsmiljøområdet
Kemikaliestyring i ChemiControl og arbejdspladsbrugsanvisning.

Vi søger en medarbejder, der:
•
•
•
•
•

har erfaring med APV og arbejdsmiljø (OHSAS 18001)
har erfaring med udarbejdelse og styring af risikovurdering og handlingsplaner
gerne har erfaring med CE-mærkning
kan overskue en virksomhed, der er geografisk spredt i Danmark og Malmø
har kørekort og rådighed over egen bil.

Personen
Du arbejder struktureret og systematisk. Du prioriterer for at bevare overblikket
samtidig med, at du holder fokus og dykker ned i teknisk komplicerede sager.
Du er ikke bange for udfordringer, kan være med til at sætte mål for afdelingerne
og være klar i mælet over for kollegerne. Du er god til at samarbejde på tværs i
organisationen og har let ved at formidle viden til alle typer medarbejdere.

Vi tilbyder
Et selvstændigt og alsidigt job i en virksomhed der er i konstant udvikling. Gode
muligheder for personlig og faglig udvikling, hvor du har gode muligheder for selv at
præge jobbet og stillingens indhold. Løn efter aftale.
Lyder det spændende, så send din ansøgning til job@hjhansen.dk hurtigst muligt.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til LEAN og kvalitetschef Jesper Esholdt Andersen
på telefon 24 44 04 36.

