Word jij onze nieuwe collega?

Consultant - Extern Veiligheidsdeskundige
Sertius is een snelgroeiend consultancykantoor inzake milieu- en veiligheidsadvies, zowel op nationaal als
op internationaal niveau. Kwaliteit, snelheid, integriteit en multidisciplinaire activiteiten zijn het DNA van
onze onderneming. Tevredenheid bij zowel onze klanten als medewerkers staat altijd centraal.
Sertius telt 70 medewerkers, verspreid over 4 vestigingen: Wijgmaal (Leuven),
Drongen (Gent), Louvain-la-Neuve en Namen.
Sertius staat in de markt bekend voor het begeleiden van complexe omgevingsprojecten. Om te
beantwoorden aan de noden van de klant hebben we hiervoor juristen, veiligheidsdeskundigen,
bodemdeskundigen, milieucoördinatoren, MER-coördinatoren en MER-deskundigen in huis. Variatie in de
job, interessante projecten, training-on-the-job, een leuke werkomgeving, … krijg je gratis mee.

JOBINHOUD VAN EEN CONSULTANT EXTERNE VEILIGHEID:
• Opmaken van veiligheidsstudies/veiligheidsrapporten voornamelijk in verband met gevaarlijke stoffen (Seveso),
• Openstaan om zich bijkomend te verdiepen o.m. in de problematiek aangaande de veiligheidsrapportering van
onze gereputeerde industriële klanten (BASF, Janssen Pharmaceutica, Lanxess, Evonik, …)
• Uitvoeren/begeleiden van risicoanalyses (HAZOP, PLANOP, ...),
• Medewerker in het uitbouwen van de activiteiten en de diensten inzake veiligheid die Sertius levert.

WIE ZOEKEN WE?
• Opleiding en kennis: Universitair diploma (burgerlijk ingenieur) of diploma hoger onderwijs lange type (industrieel
ingenieur),
• Leergierig: Belangstelling voor procesindustrie, chemische processen en de ermee samenhangende risico’s, ...
Kennis inzake procesveiligheid is een voordeel
• Enthousiasme: Je bent dynamisch, gedreven, vlot en kan zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren.
• Ingesteldheid en motivatie: Je denkt en werkt klant- en oplossingsgericht, je bent kwaliteits- en veiligheidsbewust.
• Talenkennis: Nederlandstalig (met noties van Frans en Engels).

ONS AANBOD
• Opleiding en kennis: We bieden je de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen. Je kan autonoom projecten
beheren en samenwerken met ervaren projectleiders.
• Collegialiteit: Naast een leuke werksfeer staan ervaren collega’s klaar om enthousiast hun kennis over te brengen.
• Variatie: Je werkt samen in teams op uitéénlopende projecten in verschillende sectoren.
• Aantrekkelijk loonpakket: Bovenop een aantrekkelijk loon krijg je heel wat extralegale voordelen: een bedrijfswagen en tankkaart, onkostenvergoeding, groeps- en hospitalisatieverzekering, … Telewerken (2 à 3 dagen per week).

INTERESSE?
Stuur je motivatiebrief met CV naar: Sertius NV - T.a.v. Frank Maesen (0497 59 38 14)
Via mail naar sollicitatie@sertius.be of per post naar Vaartdijk 3 bus 202 – 3018 Wijgmaal

