
Wie zijn wij?   
 

Fresenius Kabi is een wereldwijd bedrijf in de gezondheidszorg dat gespecialiseerd is in levensreddende 
geneesmiddelen en technologieën voor infusie, transfusie en klinische voeding. Onze producten en diensten 
worden gebruikt bij de verzorging van ernstig en chronisch zieke patiënten. Caring for life! 
 

Sinds 2021 produceren we in Emmer-Compascuum op hoog volume miljoenen EasyBags met klinische 

(sonde)voeding. De fabriekshal is hiervoor speciaal verbouwd. Enterale of klinische voeding is speciale drink- 

of sondevoeding waarin alle benodigde voedingsstoffen zitten die een patiënt per dag nodig heeft. 

Specialistisch werk dus, waarvoor we nieuwe medewerkers zoeken met een gezonde dosis nieuwsgierigheid 

en de bereidheid om hard te werken en veel te leren! 

 

De medewerkers zijn de pijlers onder ons succes. Ons personeelsbeleid is altijd toekomstgericht. Zo dragen we 

allemaal bij aan de wereldwijde groei van Fresenius Kabi. Met opleidingen en trainingen ondersteunen we je in 

je nieuwe werkomgeving. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 
 

Wat ga je doen als EHS Manager? 
 

• Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het EHS-beleid binnen Fresenius Kabi Emmer-

Compascuum.  

• We verwachten dat je een vertaling kunt maken van beleid naar de dagelijkse gang van zaken en 

waar nodig de activiteiten die daaruit voortkomen zelf uitzoekt en oppakt.  

• Je bent verantwoordelijk voor het initiëren en uitvoeren van continue verbeteringsprojecten op het 

gebied van EHS.  

• Eén van je doelstellingen is het verder verhogen van het veiligheidsbewustzijn in de organisatie. 

Taken die hierbij horen zijn het opstellen en bijhouden van de RI&E met de bijbehorende plan van 

aanpak. Alsmede het EVD. Je selecteert gepaste beheersmaatregelen in het geval van gevaarlijke 

stoffen d.m.v. risk assessment stoffenmanager en het opzetten, implementeren en actueel houden 

van het bedrijfsnoodplan.  

• Je draagt zorg voor de informatievoorziening, instructie en voorlichting van collega’s en bezoekers. 

• Je bent voorzitter van de Arbo stuurgroep.  

• Vanzelfsprekend ben je het aanspreekpunt op het gebied van EHS-beleid en initieert/ coördineert 

corrigerende en preventieve maatregelen.  

• Daarnaast geef je leiding aan en ben jij verantwoordelijk voor het verder professionaliseren van de 

BHV-organisatie.  

• Jij draagt zorg voor de uitvoering van interne EHS audits, evenals de rapportage en follow-up. 

Kortom, een veelzijdige, verantwoordelijke baan met oog voor mens en milieu! 

 

Profiel 
 

• HBO werk- en denkniveau bij voorkeur Hogere Veiligheidskunde(HVK), (MVK) of gelijkwaardig. 

• Algemene kennis van gevaarlijke stoffen. 

• Kennis van actuele wet en regelgeving (arbo wet). 

• Kennis van bedrijfsspecifieke processen en technieken in een voedselomgeving. 

• Aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur in een productieomgeving. 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 



 

• Kennis van ISO systemen: 14001, 50001, 45001. 

• Communicatief vaardig. 

• Proactief. 

• Verantwoordelijkheidsgevoel. 

• Denken in oplossingen en mogelijkheden. 
 

Aanbod 
 

• Marktconform salaris en vaste eindejaarsuitkering 

• Reiskostenvergoeding 
• 26 vakantiedagen + 12 ADV-dagen 

• Enthousiaste personeelsvereniging 
• Veel aandacht op het gebied van training en opleiding 

 

Sollicitatie 
 

Is jouw interesse gewekt? Reageer dan direct per mail met een motivatiebrief en curriculum vitae 

onder vermelding van vacaturenummer 22-1005 naar: hr.nl@fresenius-kabi.com 
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