
 
 

QHSE Manager, Bunzl België 
 

Bunzl is een internationaal, beursgenoteerd concern, met hoofdzetel in Londen, een groep 

waar meer dan 18.000 werknemers een omzet realiseren van 10 miljard €. Bunzl PLC is 

uitgegroeid tot dé specialist op het gebied van schoonmaakartikelen, reinigingsproducten en 

-materialen, hygiënische papierwaren, hygiëneproducten, verpakkingen en catering 

disposables, medische disposables, sterilisatie verpakkingsmaterialen en persoonlijke 

bescherming producten.  Bunzl is actief in meer dan 30 landen verspreid over 5 continenten 

met circa 240 distributiecentra.  

 

Bunzl is een sterk groeiende organisatie en heeft in België 4 bedrijven: King Belgium, 

Variapack, Global Net en Polaris. 

 

Vanwege het vertrek van een collega die met pensioen gaat, zijn wij op zoek naar een 

gedreven voltijdse QHSE Manager voor Bunzl België (m/v). 

 

JOUW JOB 

• Je bent verantwoordelijk voor QHSE binnen de organisatie Bunzl België (omvat 4 

juridische entiteiten: King Belgium, Variapack, GlobalNet en Polaris, bestaande uit in 

totaal 6 vestigingen); 

• Je bent preventieadviseur voor de 4 entiteiten en je zal erop toezien dat elk van de 

entiteiten aan het wettelijk kader evenals de Bunzl normen voldoet; 

• Je neemt deel aan het CPBW en neemt de secretarisfunctie op; 

• Je onderzoekt arbeidsongevallen; 

• Je bent verantwoordelijk voor een goed werkend kwaliteitssysteem en zorgt voor de 

coördinatie en uitvoering van interne en externe audits; 

• Je zorgt voor het behoud en beheer van de diverse certificeringen: onder andere: 

ISO9001, FSCC22000; 

• Je analyseert werkprocessen/ werksituaties en maakt een inschatting van de 

veiligheids- en milieurisico’s; 

https://www.bunzl.com/


• Je adviseert het management en de medewerkers over het veiligheidsbewustzijn en 

QHSE gerelateerde zaken; 

• Je bent gesprekspartner voor de organisatie, certificerende instanties en externe 

diensten; 

• Je organiseert voorlichting en geeft sturing aan de implementatie van programma’s 

en campagnes; 

• Je adviseert over veranderingen om veiligheidsproblemen op te lossen en helpt mee 

om die te implementeren; 

• Je geeft advies rondom herstel/ verbeterprocedures bij gevonden afwijkingen; 

• Je initieert en begeleidt correctieve maatregelen ter optimalisatie van de 

procesbeheersing; 

• Je bent verantwoordelijk voor het verzorgen van alle door Bunzl gevraagde 

rapportering zoals jaarplannen, veiligheidsplannen, ongevallenrapportages, enz.; 

• Je rapporteert aan de Managing Director, Bunzl België. 

 

JOUW PROFIEL 

• Je hebt minimaal een Bachelor diploma. Aanvullend ben je in het bezit van het 

diploma preventie-adviseur niveau 2. 

• Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie in een 

distributie- of productieomgeving 

• Kennis van verdeling van medische materialen is een troef 

• Je bent communicatief, proactief, flexibel in aanpak en sterk in planning en 

opvolging. 

• Je kan zelfstandig werken en je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 

• De pc heeft geen geheimen voor jou (word, excel, outlook, powerpoint, enz.). 

• Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels. 

 

ONS AANBOD 

Je komt terecht in een sterke internationale groep met een hoog no-nonsense-gehalte, een 

resultaatgerichte werksfeer en met ruimte voor vernieuwende inbreng en persoonlijke 

ontwikkeling. 

Uiteraard voorziet King Belgium voor de juiste kandidaat marktconforme 

arbeidsvoorwaarden: aantrekkelijk salaris, firmawagen met tankkaart, telefoon, laptop, 

onkostenvergoeding, groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques. 



 

INTERESSE? 

Heeft u interesse én voldoet u aan de verwachtingen van dit profiel? Dan zien wij u 

sollicitatie, bestaande uit een up-to-date CV met een gerichte motivatiebrief, graag 

tegemoet. Mail uw CV en motivatiebrief naar Mevr. Sandra Swaelens, HR Manager 

(sswaelens@kingbelgium.be). 

 


