EHSQ-Manager

SAINT-GOBAIN SWEDEN AB SCANSPAC

Saint-Gobain, världsledande aktör inom samhällsbyggnad, utvecklar, tillverkar och marknadsför
byggmaterial med hög prestanda, innovativa lösningar på utmaningar som tillväxt, energieffektivitet
och miljöskydd.
Saint-Gobain Sweden AB är företaget bakom märken som Dalapro, Gyproc, ISOVER, Leca® och
Weber. Företaget ingår i den franska Saint-Gobain- koncernen med cirka 190 000 anställda. I Sverige
bidrar drygt 800 anställda till en omsättning på ca 3 miljarder.
Läs gärna mer på: www.saint-gobain.se

Befattningsbeskrivning
EHSQ-MANAGER, SCANSPAC
Bakgrund
Saint-Gobain Sweden AB söker nu en EHSQ-Manager till koncernens affärsenhet Scanspac.
Placeringen är i Glanshammar utanför Örebro, med ansvar över produktionsanläggningarna
i Glanshammar och Sala.
Scanspac är specialiserade på färdigblandade spackelprodukter och tillbehör av hög kvalité.
Produkterna säljs under namnet Dalapro och riktar sig främst till professionella målare.
Scanspac leder utvecklingen av spackel i Europa och arbetar ständigt med innovationer för
att utveckla nästa generation av system för ytbehandling av väggar och tak. Gemensamt för
alla deras produkter är den höga och jämna kvalitén som ger bästa möjliga resultat varje
gång. Deras färdigblandade spackel produceras i Sala och Glanshammar. Scanspacs
huvudkontor ligger i Glanshammar och totalt är det 55 anställda.
Saint-Gobain ligger i framkant med sitt HR arbete och har tilldelats Top Employers Sweden
2016. I utmärkelsen framgår att:
”… Saint-Gobain Sweden provides exceptional employee conditions, nurtures and develops
talent throughout all levels of the organisation and has demonstrated its leadership status in
the HR environment, always striving to optimise its employment practices and to develop its
employees.”

Arbetsbeskrivning
Som EHSQ-Manager leder du arbetet inom kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet på Scanspac.
Du ansvarar tillsammans med ledning och övrig personal för att skapa förutsättningar som
leder till en säker arbetsmiljö med nollvision för olyckor och utsläpp. Du ser till att gällande
principer och riktlinjer följs och arbetar ständigt för förbättringar inom området. Detta sker
genom att följa upp nyckeltal genom vår Safety Pillar Board, samordna miljömätningar,
arbeta med interna och externa revisioner samt planera och genomföra utbildningar. Inom
ditt ansvarsområde ingår även att driva och utveckla hur vi ska jobba effektivt med
kvalitetsfrågor för att möta våra kunders behov och förväntningar och att säkerställa att vi
uppfyller kraven enligt ISO 9001 och ISO 14001.
En annan viktig del av arbetet som EHSQ är att utgöra organisationens kunskapsresurs inom
området, vilket innebär att hålla sig uppdaterad och bevaka lagar och föreskrifter för att
kunna ge råd och stöd till verksamheten.
Du rapporterar till fabrikschefen och är placerad i Glanshammar, men tjänsten innebär en
del resor då den även omfattar vår produktionsanläggning i Sala.

Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
•
•
•
•

Leda och utveckla arbetet inom kvalitet, hälsa, miljö och säkerhet
Ansvara för sammanställande av miljörapport, dokumentation i tillstånds- och
tillsynsärenden
Fungera rådgivande och stöttande mot ledning vid EHSQ-frågor inom respektive
ansvarsområde
Ansvarig för att upprätthålla och utveckla nuvarande ledningssystem

Önskvärd profil
Rätt kandidat har relevant akademisk utbildning och ett par års erfarenhet av arbete inom
kvalitet, hälsa, miljö och säkerhet. Vi ser gärna att din bakgrund är från tillverkande industri
eller inom logistik där du arbetat både strategiskt och operativt med EHSQ-frågor. Har du
kunskap eller tidigare erfarenhet från säker hantering av kemikalier ses detta som
meriterande, likaså erfarenhet av chefs-/ledaruppdrag.
Som person har du en god kommunikationsförmåga, är lyhörd och har lätt för att samarbeta
med andra. Du är resultatfokuserad, initiativtagande och har förmågan att se vad som
behöver göras för att nå målet. Tjänsten kräver att du arbetar självständigt och strukturerat
med mycket god administrativ förmåga.
Specifika kunskapskrav
•
•
•
•
•

Relevant akademisk utbildning eller likvärdigt
Erfarenhet av och kunskap om arbete med regelverk gällande miljö och
sammanhängande myndighetskontakter
Social och god kommunikationsförmåga
Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift
Driven och resultatorienterad

Övrigt
Placeringsort: Glanshammar
Intervjuer sker löpande varför vi gärna ser att du skickar in din ansökan snarast.
I denna rekrytering samarbetar Saint-Gobain Sweden AB Scanspac med Kandidathuset.
För frågor om tjänsten vänligen kontakta ansvarig konsult, Sofia Fritzon,
sofia.fritzon@kandidathuset.se

hittar och levererar kandidater
Kandidathuset erbjuder svenska tillväxtföretag konkurrenskraftiga metoder
och nya synsätt för framgångsrik rekrytering av nyckelpersoner.

Genom mångårig erfarenhet, hög kompetens, ett välutvecklat nätverk
och väl beprövade arbetsmetoder finner och identifierar vi nyckelpersoner.
Vi ser oss gärna som en långsiktig samarbetspartner, med tillräcklig kompetens
och engagemang för att kunna följa uppdragsgivaren i alla steg – i både intern och extern rekrytering.

