Vacature Logistic Safety & Security Officer

APETRA is het federale agentschap dat de strategische aardolieproducten beheert en beschikbaar maakt
in geval van crisissituaties in België of internationaal
Deze NV van publiek recht, gelokaliseerd in hartje Brussel, werkt de crisisprocedures en -instrumenten uit
samen met de federale energieadministratie, het federale Crisiscentrum en andere stakeholders.

APETRA heeft voor haar kernactiviteiten veelvuldig contact met de sectoroperatoren en met soortgelijke
agentschappen binnen de Europese Unie en wereldwijd.

Ter optimalisering van het beheer van de strategische aardolievoorraden, zowel op het vlak van risico- en
contractmanagement, de normering en kwaliteit van de voorraden alsook van hun opslag, hun verzekering
en de opvolging en screening van de depots, als met betrekking tot de verwerking van deze gegevens in
databanken en APETRA’s ERP-systeem, is APETRA op zoek naar een Safety & Security Officer in halftijds
dienstverband met relevante ervaring. Deze persoon zal ook als back-up fungeren van de Operations
Officer alsook de Operational manager en meewerken aan de logistieke/operationele uitwerking van het
crisisbeleid.

Voornaamste verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kennis hebben en advies verlenen over productnormen en -kwaliteit, productverzekeringen
Het mede-uitwerken van het riskmanagement en preventieplan;
Het evalueren en opvolgen van de depots op technisch/administratief/veiligheid/beveiligings
vlak
Het logistiek contractbeheer en De opvolging van de logistiek bij crisis;
De mede-in stand houden en verbeteren van ERP-systeem;
Het bijhouden en verwerken van de depotgegevens
De preventie voor Safety en Security, zowel inzake product als voor back-up (data)bestanden;
Het implementeren van audits (administratief en logistiek)
Als ondersteuning en back-up fungeren voor de Operations Officer alsook de Operational
manager.
Het aansturen en opvolgen van depot- en ticketinspecties.

Profiel van de kandidaat
Opleiding
Hogeschool of universiteit opleiding
Ten minste een bachelor diploma, bij voorkeur met een technisch gerichte specialisatie zoals een
Industrieel ingenieur Chemie of een Handelsingenieur
Opleiding van veiligheidsadviseur niveau 2 of deze te behalen binnen de 2 jaar

Professionele achtergrond
Een beroepservaring van minimum van 5 jaar in minstens één van volgende disciplines: shipping,
dispatch, opslag, supply chain of inspectie van chemische en/of petroleumproducten.
Instrumenten & talen
Uitstekende kennis van en ervaring met Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Kennis van ERP systemen is een voordeel
Uitstekende kennis van het Nederlands en Frans en een goede kennis van het Engels. Duits is een
plus.
Kerncompetenties
•
•
•
•
•

Vertrouwd zijn met de oliesector (of gelijkaardig) op logistiek/operationeel vlak;
Een vlotte omgang zowel met het operationele als met het administratieve;
Nauwkeurig zijn met cijfers;
Teamgericht werken;
Autonoom kunnen werken.

Pluspunten
•
•

Vertrouwd zijn met richtlijnen, borgsystemen voor veiligheid, kwaliteit, milieu, normen;
Ervaring en kennis van ERP-systemen.

Contract
•
•
•
•

Halftijdse tewerkstelling
Aantrekkelijk salarispakket
Extralegale voordelen
Contract van onbepaalde duur.

Ons aanbod:
•
•

Kantoren gelegen in Brussel op korte afstand van Centraal Station.
In deze gevarieerde halftijdse functie met contract van onbepaalde duur, kom je terecht in een
klein, hecht en gemotiveerd team.

