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tremco illbruck is een Europese producent en leverancier van toonaangevende producten op het gebied van afdichting en verlij-

ming voor de bouw en de verwerkingsindustrie. Onder de merknamen illbruck, TREMCO, Nullifire en PACTAN bieden wij een om-

vangrijk aanbod van betrouwbare producten en diensten aan. 

 

Met meer dan 1.100 medewerkers op 25 locaties in Europa, Afrika en het Midden-Oosten genereren wij een jaaromzet van meer 

dan 300 miljoen Euro. tremco illbruck is één van de zes zelfstandige divisies van RPM Inc., een wereldleider op het gebied van ge-

specialiseerde afdichtingen. 

 
tremco illbruck Productie B.V. in Arkel ontwikkelt en produceert effectieve en innovatieve afdichtingsoplossingen, zoals kitten, lijmen 
en PUR-schuim. Het maakt als Centre of Excellence onderdeel uit van de internationale tremco illbruck groep en bedient haar klan-
ten wereldwijd. 
 
Ter versterking van onze afdeling Quality in Arkel zoeken wij per direct een: 
 
HSE Coördinator (40 uur per week) 

 
Als HSE coördinator ben je de eindverantwoordelijke voor de diverse audits in Arkel.  
 
Je werkzaamheden zullen onder anderen bestaan uit: 

 Beheren van het KAMV- en VBS systeem; 

 Organiseren van interne en het begeleiden van externe audit op het gebied van ISO, BRZO, ATEX, verzekering, Milieu en 
Veiligheid; 

 Initiëren en uitwerken van diverse veiligheidsstudies (o.a. PHA-Studie); 

 Bewaken van Management of Change procedure; 

 Adviseren van OT/lijnmanagement over veiligheid en milieu; 

 Monitoren van externe factoren uit de directe omgeving; 

 Actieve deelname aan plant-trials m.b.t. vernieuwingen binnen productrange, machinepark of processen; 

 KAMV-systeem updaten naar ISO 9001-2015 norm. 

Ben jij degene die wij zoeken? We komen dan graag met jou in contact! Je kunt je sollicitatie mailen naar Linda Smit, HR-Adviseur 
(Linda.Smit@tremco-illbruck.com). Heb je inhoudelijke vragen, neem dan gerust contact op met Linda Smit, 0183-568048. 
 

Dit breng je mee: 

 Afgeronde HBO opleiding aangevuld met specifieke 
cursussen richting HSE; 

 Kennis van kwaliteits- arbo- milieumanagement; 

 kennis van ISO en BRZO zorgsystemen; 

 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie binnen de 
chemische industrie 

 Ervaring met BRZO-, ISO 9001-, ISO14001- en OS-
HAS18001-systemen; 

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse 
taal. 

 
Dit bieden wij jou: 

Naast een verantwoordelijke en zelfstandige functie  

binnen een groeiende, dynamische en internationale  

organisatie bieden we je competitieve arbeidsvoorwaarden zo-

als een marktconform salaris, 30 vakantiedagen en opleidings-

mogelijkheden. 

 

tremco illbruck biedt daarnaast regelmatig de gelegenheid om 

samen met je collega’s activiteiten te ondernemen. Denk bij-

voorbeeld aan een jaarlijkse barbecue voor het hele gezin of 

een kerstdiner voor alle medewerkers. 
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