LEADING IN TECHNOLOGY!
Sormac is een wereldwijd toonaangevend bedrijf dat machines en verwerkingslijnen
ontwikkelt en produceert voor de versverwerking van groenten.
We hebben een uitstekende reputatie op het gebied van schilmachines voor aardappelen,
wortelen en uien, en zijn de meest vooruitstrevende producent van was‐ en droogsystemen
voor bladgroenten. Sormac streeft naar perfectie in ontwerp, constructie en functionaliteit,
waardoor onze klanten het best mogelijke eindproduct kunnen leveren aan hun klanten.

Ter vervanging van de huidige functionaris zijn wij per direct op zoek naar een:

FACILITY & VEILIGHEIDSMANAGER
Functie‐informatie:
De Facility & Veiligheidsmanager is eindverantwoordelijk voor het beveiligen en
onderhouden van gebouwen, inclusief installaties en terreinen. Daarnaast maakt hij beleid
rondom de afvalverwerking en ziet hij toe op de uitvoering. Verder borgt de Facility &
Veiligheidsmanager het arbobeleid en is hij beheerder van het wagenpark.
Hoofdtaken zijn:
 Beveiliging – Toezicht op beveiligingsinstallatie, camerasysteem en
toegangscontrole
 Gebouwen gebonden installaties – Beheerst de techniek van alle gebouw
gebonden installaties als heaters, cv‐installatie, airco, warmtepomp,
Ventilatie/WTW, zonnepanelen, lichtreclame en overhead deuren. Zorgt voor
periodiek onderhoud en inspectie resp. keuring volgens wettelijke voorschriften
 Bedrijfsinstallaties – Zorgt voor onderhoud van alle bedrijfsinstallaties en voor de
periodieke inspectie van alle genoemde installaties conform wettelijke
voorschriften
 Veiligheid & Arbo – Eerstverantwoordelijke voor Arbobeleid incl. opleiding BHV‐
ers en voorzitter van het Arbo overleg. Vervult de rol van preventie medewerker
 Afvalbeleid – Zorgt voor minimalisering en maximale recycling van afval en
controle op naleving voorschriften omtrent afval
 Wagenparkbeheer – Draagt zorg voor het onderhoud van alle personen‐ en
bedrijfswagens. Houdt toezicht op het juiste gebruik van de voertuigen en de
gemaakte kosten



Gebouwen & Terrein – Verantwoordelijk voor onderhoud, orde en netheid
binnen de gebouwen, op het terrein en in de directe omgeving

Functie‐eisen:
De Facility & Veiligheidsmanager:








Heeft een MBO diploma in technische richting met minimaal 5 jaar werkervaring
Is op de hoogte van wettelijke bepalingen rondom Arbo, machinerichtlijn en
bouwkunde
Is in bezit van rijbewijs B
Heeft uitstekende communicatieve vaardigheden en is in staat zowel intern als
extern op meerdere niveaus te communiceren
Kan zelfstandig werken en neemt verantwoordelijkheid
Heeft een servicegerichte houding en instelling
Heeft een hands‐on mentaliteit en kan gestructureerd en oplossingsgericht
werken

Sormac biedt:
 Een zelfstandige en uitdagende job in een groeiende, internationale organisatie
binnen een jong team
 Een marktconform salaris
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 25 vakantiedagen en 13 ADV‐
dagen
 Een prettige werksfeer

Inlichtingen en reageren:
Voor telefonische informatie kun je terecht bij Sharon Merkx (HR Manager), bereikbaar op
telefoonnummer 077 – 782 0121.
Je reactie zien wij graag tegemoet via s.merkx@sormac.nl
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
We horen graag van je!
Kandidaten die worden aangedragen buiten onze eigen kanalen,
worden niet meegenomen in de selectieprocedure

www.sormac.nl

