
 

 

 

 

Koninklijke Peijnenburg, onderdeel van Lotus Bakeries N.V. is een succesvolle levensmiddelenfabrikant 

van kwalitatief hoogstaande consumentenproducten. Het bedrijf produceert o.a. ontbijtkoek en luxe 

koeken onder de merken Peijnenburg, Snelle Jelle, Wieger Ketellapper, Echte Enkhuizer en Lotus. 

Daarnaast zijn wij ook vertegenwoordigd in in “Healthy Snacking” met onze merken Nakd, BEAR en 

Kiddylicious.  

 

Wij zijn op zoek naar een: 

SHE COÖRDINATOR 
Standplaats Sintjohannesga - 40 uur per week  

 

Als SHE Coördinator Nederland heb je een breed en uitdagend takenpakket. Je bent 

verantwoordelijk voor de realisatie, implementatie en het uitrollen van het safety, health & 

environment beleid binnen Koninklijke Peijnenburg. Je fungeert als adviseur en projectleider 

voor de verschillende locaties binnen de organisatie. Dit betekent dat je naast de locatie in 

Sintjohannesga ook regelmatig aanwezig bent in Geldrop en Enkhuizen. Je werkt nauw samen 

met QESH coördinatoren en overige Plant Team leden op de verschillende locaties. Door jouw 

openheid, sociale vaardigheden en overtuigingskracht schakel je gemakkelijk tussen de 

verschillende niveaus.  

• Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, ontwikkelen en uitvoeren van het SHE-

beleid van alle locaties. Je bent beheerder en auditor van het SHE beleid, regels en 

procedures 

• Geven van ‘hands-on’ ondersteuning in de verschillende plants via training, advies en 

coaching (aanpak, tools, best practices).  

• Je zorgt ervoor dat het SHE bewustzijn binnen de organisatie naar een hoger level 

wordt getild en weet hiervoor voldoende draagvlak te creëren voor deze 

cultuurverandering  

• Je houdt je bezig met milieuvraagstukken op de plants 

 

In deze functie rapporteer je aan de QESH Manager NL. 

 

• Opleiding HVK of MVK met ervaring 

• Je hebt kennis van en ervaring met wetgeving op het gebied van Veiligheid & Gezondheid 

en (bij voorkeur) Milieu 

  



 

• Je hebt minimaal 5 jaar relevante ervaring opgedaan binnen een productie omgeving, bij 

voorkeur in de levensmiddelen industrie 

• Je Nederlands en Engels is uitstekend in woord en geschrift. 

• Je bent in staat om anderen te motiveren, inspireren en overtuigen 

• Je bent initiatiefrijk, zelfstandig, beschikt over de nodige visie en durf en bent sterk 

probleemoplossend gericht 

• Je hebt overzicht maar bent ook praktisch  

 

Als je bij ons in dienst treedt, wacht je een afwisselende baan met enthousiaste collega’s in 

een dynamische en succesvolle organisatie met een platte organisatiestructuur. De cultuur 

binnen onze organisatie laat zich omschrijven als informeel en open met een no-nonsense 

mentaliteit. Wij stimuleren durf en teamgeest bij onze medewerkers. 

 

Deze vacature staat uit via Nomilk2day. Heb je interesse neem dan contact op met Ingeborg 

Meinen, ingeborg@nomilk2day.nl 
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