
 

           HSE Manager De Panne 

(m/v) 
Om ons steeds stijgende niveau op het vlak van Veiligheids- en milieubeleid op een optimale manier 

te kunnen coördineren zijn we op zoek naar een HSE Manager voor de volledige site De Panne 

(Camping Ter Hoeve, Plopsaland De Panne en Plopsaqua). Je draagt in deze functie actief bij tot de 

uitvoering van het HSE beleid.  

 

 

 Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen en het verder uitwerken van het milieubeleid, 
het veiligheidsbeleid en de gezondheidsrichtlijnen voor de volledige site De Panne en de 
toekomstige projecten (bouw hotel en vakantiepark, waterzuiveringsinstallatie en 
warmtekrachtkoppeling). 

 Daarnaast neem je de veiligheidsprocedures en evacuatieplannen van Plopsaland De 
Panne en Plopsaqua onder de loep en breng je de nodige verbeteringen aan. Je 
controleert of de procedures omtrent hygiëne, veiligheid en milieu correct gevolgd worden 
op de site; indien niet spreek je de werknemers hierop aan. Ook maak je de nodige 
rapporteringen op. 

 Je maakt risicoanalyses en werkpostfiches op. 

 Je volgt mee de wettelijke verplichte periodieke controles en inspecties op en je zorgt voor 
de opvolging van de uit te voeren acties. 

 Je werkt nauw samen met de HSE manager van de Plopsa Group. 

 Je maakt deel uit van het lokale managementteam. 

 

 

Je beschikt minimaal over een hoger diploma (bachelor of master) aangevuld met enkele jaren 
werkervaring. Een ingenieursdiploma is een plus. Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en je hebt 
een degelijke kennis Engels en Frans. Je bent een administratief talent. Je bent sterk in het verwerken 
van informatie en verslaggeving. Je bent proactief ingesteld en in staat om zelfstandig te werken. Je 
bent flexibel naar avond- en weekendwerk indien nodig. Je bent minstens al sterk onderlegd in één 
van de drie domeinen (gezondheid, veiligheid of milieu). Bijscholing in een ander domein is mogelijk.  

 

 

Plopsa biedt een zeer afwisselende job in een groeibedrijf met informele, open werksfeer tussen 
gemotiveerde professionals. We voorzien een voltijds contract met een competitief salaris met 
extralegale voordelen (groepsverzekering, maaltijdcheques,…). 

 

Takenpakket 

Profiel 

Wij bieden 


