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CONSULTANT / TRAINER HSE VEILIGHEID M/V  

   
Kom een marktleider in volle groei versterken: 
 
Met meer dan 2500 klanten is ons bedrijf een marktleider binnen zijn sector. Een bedrijf met een echte 
“startup”-sfeer maar tevens met een ervaring van 30 jaar in het ontwerp, de productie en de verkoop 
van hulpmiddelen en tools voor de communicatie, training, consultancy en bewustmaking van het 
personeel, voornamelijk bestemd voor veiligheidsmanagers, HR-managers en Operation Managers van 
industriële ondernemingen. 
 
Dankzij ons exclusief productassortiment en onze exclusieve “SMART-Safety” methode, helpen we 
bedrijven een winnende bewustwordingsstrategie te ontwikkelen om risico's (ook PSR) te voorkomen 
en het aantal ongevallen in hun vestigingen te verminderen.  
 
Uw kerntaken: 
 

• De realisatie van onze “Veiligheidscultuurdiagnose” bij onze klanten sturen en in goede banen 
leiden. 

• Het opstellen van rapporten en ze presenteren aan het directiecomité. 
• De klant een degelijk HSE-actieplan voorstellen op basis van de gemaakte waarnemingen.  
• Het uitvoeren van verschillende consultancy-opdrachten bij de klant met het oog op de 

implementatie van het HSE-actieplan.  
• Als expertconsulent onze verkoopmedewerkers begeleiden.   
• Het geven van opleidingen en workshops op basis van het principe van “participatieve 

coaching” aan de hand van de specifieke door Fullmark ontwikkelde producten.  
• Deelname aan de ontwikkeling van nieuwe efficiënte en innovatieve tools, producten en 

diensten die beantwoorden aan de verwachtingen van onze klanten en van de markt. 
• Een kwalitatieve dienstverlening bieden en contracten beheren met een relatieve autonomie. 
• Zorgen voor een goede rapportage aan het bedrijf.  

 
Vereiste competenties en expertise: 
 
U beschikt over een diploma HSE 
U heeft kennis van de gezondheids-, veiligheids- en milieuwetgeving  
Een goede kennis van Engels of Spaans is een pluspunt 
U heeft ervaring met het voeren van risicoanalyses  
U kent de ISO-normen met betrekking tot HSE 
Risk Management – geïntegreerd bedrijfsrisicobeheer  
U kunt een nieuwe wetgeving, nieuwe normen of voorschriften uit het buitenland praktisch begrijpen en 
interpreteren.  
  
Ervaring:  
 
Ervaring in HSE 
Projectbeheer  
Ervaring met auditing of het opzetten van managementsystemen 
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Vaardigheden:  
 
Organisatie  
Autonomie  
Presentatie  
Communicatie  
Zin voor analyse  
Proactiviteit/zin voor initiatief  
Relationele vaardigheden 
Overtuigingskracht 
Actieve luistervaardigheden 
Creatie/Innovatief  
 
 
Mobiliteit en locatie:  
 
Klanten voornamelijk in Frankrijk gevestigd maar ook in België. 
Eventueel korte trips naar het buitenland voor specifieke projecten.  
Zich kunnen voortbewegen en werken in een werfomgeving (toegang op hoogte, gebruik van een 
ladder, dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen,…)  
Kunnen werken in een multiculturele omgeving. 
 
Ons aanbod: 
 
U bekleedt een belangrijke functie met verschillende uitdagingen. 
 
Wij bieden u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Uw salarispakket zal bestaan uit een vast 
deel en een variabel deel volgens uw prestaties.  
 
Wij bieden u een dynamische omgeving in een snelgroeiende en vooruitstrevende onderneming en een 
aangename werkomgeving waar autonomie en het nemen van initiatief worden gewaardeerd.  
 
Interesse? Mail dan uw brief met motivatie en volledig cv naar:  
 
Patrick Schreck: ps@fullmark.be  
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