
 

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 Environment, Health & Safety Trainee / Young Professional?  
 
Je wordt in deze functie onder begeleiding van een externe expert opgeleid om verantwoordelijk te worden 
voor de uitvoering van het EHS-beleid binnen Fresenius Kabi Emmer-Compascuum. We verwachten van je 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. De kerntaken van deze functie zijn: 
 

• Actief signaleren van risico’s en gevaren, mede op basis van de uitgevoerde RI&E’s. 

• Stimuleren en uitdragen van het veiligheids- en milieubeleid naar alle niveaus van de organisatie. 
• Initiëren en uitvoeren van continue verbeterprojecten op gebied van EHS. 
• Verlenen van deskundige ondersteuning aan alle onderdelen van de organisatie. 

• Ondersteunen van leidinggevenden met voorlichting en opleidingen op gebied van veiligheid en 
milieu. 

• Het verder invoeren en bijhouden van het beheerssysteem voor gevaarlijke stoffen. 
• Zorgdragen voor de registratie en analyse van ongevallen- en milieu incidenten. 
• Uitvoeren van en ondersteunen bij audits. 

• Actueel houden van het bedrijfsnoodplan en verder professionaliseren van de BHV organisatie. 
 

Profiel 
• Afgeronde relevante opleiding op minimaal HBO niveau. Aangevuld met de opleiding tot Hoger 

Veiligheidskundige of de bereidheid deze te volgen. 

• Je bent bezig met je 1e of 2e carrière stap, waarbij je affiniteit hebt met de productie van voedsel.  

• Naast dat veiligheid altijd op nummer 1 staat, beschik je over overtuigingskracht en enthousiasme om 

dit op anderen over te brengen. 

• Goede communicatieve vaardigheden en goede beheersing van Engels in woord en geschrift, 

beheersing van de Duitse taal is een pré. 

 
 
 
 
 

 
 



 

Aanbod 

• Marktconform salaris en vaste eindejaarsuitkering 

• Reiskostenvergoeding 
• 26 vakantiedagen + 12 ADV-dagen 

• Veel aandacht op het gebied van training 

• Enthousiaste personeelsvereniging 
 

Sollicitatie 
 

Is jouw interesse gewekt? Reageer dan direct met een motivatiebrief en cv onder vermelding van 

vacaturenummer 21-1005 per email te sturen aan:  hr.nl@fresenius-kabi.com 


