
Freelance 
HSEQ Consultant
Antwerpen | uren O.T.K. | Tijdelijk project

Im
age: Freepik.com



Im
age: Freepik.com

Over de vacature

Heb jij voldoende ervaring met het analyseren,
optimaliseren en upgraden van een HSEQ beleid van
bedrijven. Heb je kennis van ADR, chemische
processen of insecticiden?

Ben jij snel beschikbaar? Dan zoeken wij jou! Als
Freelance HSEQ Consultant ben jij verantwoordelijk
voor de verbetering van ons huidig HSEQ beleid om
zo een veilige en gezonde omgeving te creëren, vrij
van ongedierte en schadelijke gassen



Dit plan omvat:

► Het nakijken, verbeteren en implementeren van onze 
► procedures met betrekking tot de verschillende afdelingen 
► zoals Fumigaties, Pestcontrole, Gasmetingen, Welzijn 
►(zowel kantoor als buitendienst) 

► Het nakijken, verbeteren en implementeren van toolbox
► meetings, m.i. van het opmaken van templates voor 
► toekomstige toolbox meetings 

► Het opmaken en implementeren van processen en ►►
► herbruikbare templates voor toolbox meetings, RA, LMRA 
► en RCA

► Het opmaken van het interne HSEQ audit en inspectieplan 
► en aanpak 

► Het in kaart brengen van de “legislative connections” en 
► een beheersproces opstellen (wat in geval van wijzigingen, 
► wie beheert welk contact,…) 

► De impact van het nieuwe KB op onze werking bepalen en 
► het opstellen van een plan om de gevraagde wijzigingen te 
► implementeren

Over de functie
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Als Freelance HSEQ Consultant ga je aan de slag met het
analyseren van het huidige HSEQ beleid voor Descroes. Als
je klaar bent met het in kaart brengen van de bestaande
HSE procedures, JAP, informatiestromen en stakeholders en
het identificeren van tekortkomingen, stel je een actieplan
op met prioriteiten voor de verdere uitbouw van het HSEQ
beleid.



Verder beschik je over:

► Voldoende ervaring in HSEQ om analyses en plannen 
► zelfstandig op te stellen

► Ervaring met het opzetten van projecten

► Chemische achtergrond, kennis van ADR, gevaarlijke en 
► toxische stoffen is een pluspunt

► Een goede beheersing van het Nederlands (Frans en ►
► Engels is een plus)

Jouw profiel
Wij zoeken iemand die zich thuis voelt in een informele,
dynamische omgeving en stressbestendig is. Je vindt het
een uitdaging om zelfstandig je taken te vervullen,
projectmatig te werken en analytisch te werken aan HSEQ
processen.

Daarnaast heb je een grote verantwoordelijkheidszin, ben
je besluitvaardig en draag je veiligheid hoog in het
vaandel.
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Over Descroes
Descroes is een Belgisch fumigatiebedrijf. Het
ontsmetten en behandelen van schepen in de haven
van Antwerpen is het DNA van ons bedrijf.

Vandaag bieden wij bedrijven en particulieren alle
diensten en producten voor een veilige en gezonde
omgeving, vrij van ongedierte en schadelijke gassen.
Kortom: een ambitieuze en snelgroeiende organisatie
op het gebied van fumigaties, gasvrijmetingen en
pestcontrole.

Descroes zet zich in voor de toekomst van onze
planeet door onze producten en behandeltechnieken
te vernieuwen en vervangen door bio-vriendelijke
alternatieven.

We willen de wereld beter achterlaten dan hij
momenteel is. Dit dankzij de samenwerking met onze
holding Draslovka.
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Interesse in 
dit project?
Stuur ons dan jouw CV met motivatie via deze link
en vertel ons waarom jij de geschikte kandidaat bent.
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https://draslovka.bamboohr.com/careers/97
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