
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst 

 

 

 

Kunststof fascineert ons, iedere dag weer. Wij produceren en ontwikkelen hoogwaardige kunststof  

producten. Die maken wij op basis van gerecyclede en nieuwe kunststoffen. Wij zijn Europees  

marktleider en werken vanuit een jarenlange traditie van creativiteit en innovatie. Altijd op zoek naar de juiste 

oplossing precies zoals de klant het wenst. Van eerste idee tot aan het eindproduct. 
 

Onze ervaren en goed opgeleide professionals en hun expertise zorgen ervoor dat Lankhorst een solide partner is. Werken bij 

Lankhorst betekent meebouwen aan superieure kwaliteit en bijdragen aan een schoner milieu. Onze producten passen in een 

duurzame omgeving en dat is de toekomst. Dáár zijn wij trots op!  

Voor de afdeling KAM zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gedreven 
 

Health & Safety Officer 

Wat ga je doen: 

 Je identificeert gevaren en gaat met de bevonden risico’s aan de slag. Bijvoorbeeld het begeleiden van een RI&E 

update of het begeleiden van een verbeterproject; 
 Je stimuleert en vergroot het bewustzijn op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden; 

 Je volgt de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving op de voet en adviseert en informeert het 

management daaromtrent;  

 Je biedt ondersteuning bij het voorbereiden, implementeren, uitvoeren en handhaven van het KAM-beleid alsmede 

het continu beheersen en optimaliseren daarvan; 
 Je analyseert meldingen van (bijna) ongevallen en resultaten uit interne- en externe audits en zet verbeteracties in 

gang; 

 Je biedt ondersteuning bij overige KAM gerelateerde zaken. 

 

Wat wij bieden: 

 Een informele bedrijfscultuur met korte lijnen;  

 Een uitdagende werkomgeving;  

 Een brede functie met veel ruimte om de werkzaamheden naar eigen inzicht vorm te geven;  

 Mogelijkheid tot het volgen van vakgerichte cursussen of trainingen zodat jij je kunt blijven ontwikkelen;  

 Een marktconform salaris. 

 

Wat vragen wij van jou: 

 MBO/HBO werk- en denkniveau, opleiding op het gebied van Veiligheidskunde; 

 Een aantal jaren ervaring in het vakgebied, bij voorkeur in een industriële omgeving; 

 Kennis van en ervaring met KAM-systemen (ISO 9001, 14001 en 45001); 

 Kennis van Lean; 

 Je voelt je eigenaar van alles wat er in het bedrijf gebeurt op het gebied van veiligheid; 

 Je bent analytisch, communicatief en zorgvuldig. 

 
Bezoek onze website www.lankhorst-ep.com voor meer informatie. Als je nog vragen hebt over de vacature neem dan contact 

op met Fardau Dijkstra, Manager KAM 06-21560851. Jouw schriftelijke sollicitatie voorzien van CV kan je sturen naar: 
jobs@lankhorst-ep.nl 

 Wij zoeken duurzaam talent! 


