ESD-SIC bv
ESD-SIC B.V. produceert in Delfzijl jaarlijks max. 65.000 ton siliciumcarbide (SiC), onder
zeer strenge milieueisen. Het in Delfzijl geproduceerde siliciumcarbide is te onderscheiden in hoogwaardig kristallijn (35.000 ton) materiaal (donker en groen SiC) en metallurgisch (30.000 ton) SiC. Het kristallijne materiaal wordt verwerkt in verschillende duurzame toepassingen w.o. dieselroetfilters, keramische filters, schuur-/slijpmiddelen en in
de vuurvaste industrie (oven wandbekleding). Het metallurgische SiC wordt als toevoeging gebruikt in de productie van hoogwaardig staal. Er zijn ca. 100 medewerkers werzaam bij de plant in Delfzijl.
ESD verkeert momenteel in een transitiefase, waarbij de nadruk ligt op het verder succesvol verbeteren en voortdurend optimaliseren van onze processen.
Ter versterking van onze afdeling QESH (Quality, Environment, Safety, Health), bestaande uit een manager
QESH, een Veiligheidskundige, sustainability engineer en een procestechnoloog, zijn wij op zoek naar een

QESH medewerker
In deze functie geef je uitvoering aan het QESH gerelateerde compliance beleid. Dit beleid komt voort uit de
doelstellingen die wij als ESD stellen maar ook vanuit wet- en regelgeving.
Wij zijn dan ook op zoek naar een gedreven collega die in staat is om dit beleid binnen de organisatie over te
brengen en uit te dragen. Je bent energiek, resultaatgericht en een stabiele factor die zich makkelijk op diverse niveaus binnen de organisatie kan bewegen. Daarnaast ben je analytisch ingesteld om informatiestromen
te kunnen beoordelen. Je bent in staat deze om te zetten naar rapportages en initieert van hieruit verbeteracties en evaluaties.
Tot je taken en verantwoordelijkheden behoren onder andere:
− Het implementeren, borgen en instrueren van voorschriften en richtlijnen
− Het toetsen of de organisatie voldoet aan de van toepassing zijn de normen, voorschriften en richtlijnen, en of deze worden nageleefd.
− Het initiëren en implementeren van verbeterplannen
− Het rapporteren over QESH gerelateerde zaken, zoals periodieke inspecties, (jaar)verslagen
− Het geven van ondersteuning en advies in technische en organisatorische zin aan de uitvoering van
investering- en onderhoudsprojecten en van revisies
− Het in initiëren en/of begeleiden van QESH gerelateerde projecten
Functieprofiel:
− Een afgeronde HBO opleiding
− Bij voorkeur 1 tot 3 jaar werkervaring in soortgelijke functie en bij voorkeur in een productieomgeving
− Vakgerichte opleiding in relatie tot QESH
− Affiniteit met ISO normen 9001, 14001, 45001, 50001 of bereid om je hierin te verdiepen en te bekwamen
− Je bent accuraat en analytisch
− Je bent resultaatgericht en beschikt over overtuigingskracht
− Je kunt je vloeiend uitdrukken in het Nederlands (woord en geschrift) en een goede beheersing van
het Engels (in woord en geschrift) .

Heb je interesse? Stuur dan je sollicitatie, motivatiebrief en CV naar HR@esd-sic.nl.

