Vacatures BHD-team Wavin-locatie

Ben jij de persoon die in spannende situaties het hoofd koel houd en bij calamiteiten de leiding
neemt, dan zoeken wij jou voor versterking van de bedrijfshulpdienst (BHD) van de Wavin-locatie
in Hardenberg.
Over het BHD-team
Het BHD-team is de overkoepelende bedrijfsnoodorganisatie die de bedrijfshulpverlening (BHV)
van de bedrijven op de Wavin locatie ondersteund bij grote calamiteiten zoals brand, een ernstig
ongeval of een milieucalamiteit. Daarnaast zorgt het BHD-team voor de afstemming met de
bewaking, technische dienstverlening en de externe hulpdiensten. Gemiddeld twee keer per jaar
vindt er een oefening met de externe hulpdiensten plaats om zo goed mogelijk voorbereid te zijn
op eventuele noodsituaties.
Wie zoeken we?
Op dit moment zijn wij op zoek naar een
(meerdere vacatures).

Hoofd BHD en een coördinator Facilities

Hoofd BHD
Het Hoofd BHD is in de bedrijfshulpverleningsorganisatie leidinggevende van de Coördinator
Facilities, Productie en Milieu & Arbo. De Officier van Dienst van de externe hulpdiensten zorgt
voor afstemming met het Hoofd BHD aan. Bij een groot incident of ramp is het Hoofd BHD
vertegenwoordiger in het Commando Plaats Incident (CoPI).

Coördinator Facilities
De Coördinator Facilities organiseert en coördineert randvoorwaarden/faciliteiten voor de
beheersing van het incident. Hieronder vallen volgende aspecten:
ondersteuning bewaking
opvang personeel;
verzorging van personeel en hulpverleners;
beheer communicatiemiddelen;
faciliteiten ten behoeve van pers en/of media;
interne logistiek.
Wie ben jij?
- Werkzaam bij een van de bedrijven op de Wavin-locatie;
- Woonachtig in de directe omgeving van Hardenberg;
- Affiniteit met de bedrijfsnoodorganisatie;
- Competenties:
•
Stressbestendig
•
Oordeelsvorming
•
Omgevingsbewustzijn
•
Samenwerken
•
Initiatief
•
Overtuigingskracht
•
Verantwoordelijkheid
Wij bieden
Een goed getraind en gemotiveerd team die zich samen met jou willen inzetten voor een goed
georganiseerde bedrijfsnoodorganisatie. De mogelijkheid om naast je normale functie te kunnen
ontwikkelen in een andere belangrijke rol binnen het bedrijventerrein.
Interesse?
Heb je interesse of wil je graag eerst nog meer weten over een van beide functies meld je dan
aan bij Gerhardus de Haan, telefonisch 0523-208189 of per email gerhardus.de.haan@dion.nl

