VAST DIENSTVERBAND
Paltrock HSE & high potentials
Ben jij als HVK, HSE manager of specialist op zoek naar een jonge en ondernemende
club waar je het beste uit jezelf kan halen? Welkom bij Paltrock!
Wat is Paltrock HSE?
Paltrock is een HSE dienstverlener. Wij bieden klanten oplossingen op het gebied van
veiligheid, gezondheid en milieu. Daarbij richten wij ons uitsluitend op complexe HSE
vraagstukken. Paltrock neemt het gehele HSE traject uit handen voor bedrijven. Onze
hoogopgeleide professionals en interim managers zorgen ervoor dat klanten zich op hun
kerntaken kunnen richten.
Werken in de eredivisie van het HSE domein
Werken voor Paltrock betekent werken in de eredivisie van het HSE domein. Wij leveren
niet alleen kwaliteit aan onze opdrachtgevers, maar ook aan onze werknemers. Daarom
kiezen we voor een arbeidscontract dat aansluit bij de huidige tijd; het ondernemend
dienstverband. Binnen deze vaste arbeidsovereenkomst (onbepaalde tijd), bedienen
onze medewerkers in alle vrijheid en binnen een betrokken omgeving onze klanten in de
top van de industriële markt. Het contract biedt naast een vast salaris de mogelijkheid te
delen in de winst en de groei van onze organisatie. Een succesvolle formule die al veel
ervaren HSE professionals heeft aangetrokken.
Hoe werkt het?
Als consultant treed je bij ons in vaste dienst. Wij zorgen voor interessante (project en
advies) opdrachten en jij deelt mee in de opbrengst van de binnengehaalde opdracht.
Hierdoor verdien je als consultant bij Paltrock HSE een veelvoud van wat je in een
normaal dienstverband zou verdienen. Bovendien ben je verzekerd van een vast salaris.
Vrijheid is een belangrijk onderdeel van je functie. Onze consultants hebben
zeggenschap over zaken als opbrengst van een project, het type opdracht en de reistijd.
Je bent elkaars partner in het succes van het bedrijf.
We zijn op zoek naar HSE consultants met het volgende profiel;
-

minimaal 5 jaar ervaring binnen het HSE domein
je hebt een HBO of academisch werk- en denkniveau (bij voorkeur een
technische achtergrond)
een HVK opleiding of een MoSHE is een pré
goede communicatieve vaardigheden en een sterk analytisch vermogen
zelfstandig en overtuigend
je signaleert kansen en draagt mogelijkheden aan voor nieuwe opdrachten

Wij bieden;
-

de betere projecten, onze consultants voeren opdrachten uit bij toonaangevende
bedrijven in de industriële sector
een club met enthousiaste, zeer ervaren collega’s
een vast dienstverband (onbepaalde tijd) met zeer goede beloning
een uitdagende functie waar je de ruimte hebt om te ondernemen in een
betrokken omgeving
verschillende activiteiten waarin kennisdeling en netwerken op een informele
manier tot stand komen
een persoonlijk opleidingsbudget
goede vakantiedagen regeling

INTRAPRENEUR
Paltrock HSE & Talented Professionals
If you're an HSE manager or specialist looking to join a dynamic team of professionals
where you'll be able to reach your full potential, then Paltrock may just be the perfect
match!
Who or what is Paltrock HSE?
Paltrock is an HSE service provider. We provide our clients a wide range of health, safety
and environmental solutions, focusing exclusively on complex HSE issues. We take on
responsibility for our clients' entire HSE programmes with our highly qualified
professionals and interim managers, so that our clients can focus fully on their core
businesses.
Want to work in the HSE big league?
Working at Paltrock means working in the HSE big league. We don't only provide our
clients with quality, we treat our employees the same way. This is why we've opted for a
form of employment contract that's more in keeping with modern times – we call it a
corporate intrapreneurship. Within the framework of a permanent employment contract,
our intrapreneurs have full freedom within a given scope to manage our top-level
industrial clients and their assignments. Our contract offers a fixed salary and several
options to share in our company's growth and profits. This has proven to be a very
successful formula that has already attracted many highly experienced HSE
professionals.
How does it work?
First of all, you enter into permanent employment with us as a consultant. Next up, we
offer you interesting projects and consultancy assignments within our clients'
organizations for which you earn a share of the revenue generated. As a Paltrock HSE
consultant, you earn far more this way than you would with a regular employment
contract. And what's more, you're assured of a fixed base salary too.
Freedom remains an important element of your work as a Paltrock consultant. You retain
control (project ownership) over matters such as project revenue, project type,
travel times, etc. We essentially become partners in our company's success.
We're looking for HSE consultants who match the following profile:
-

five years' relevant HSE experience (minimum)
degree from institute of higher professional education (or equivalent working
experience preferably with engineering/technical background)
supplementary Safety Studies / Management of Safety, Health & Environment
(MoSHE) qualification(s) (preferred)
good communication skills & strong analytical ability
independent, self-confident & persuasive
alert to new opportunities & potential new assignments

We offer:
-

only the better projects (with leading industrial companies)
a team of enthusiastic and highly experienced fellow professionals
a permanent employment contract and excellent remuneration
a challenging role with freedom for intrapreneurship within a given scope
numerous activities aimed at knowledge sharing and networking in an informal
setting
a personal continuing professional education (CPE) budget
good holiday entitlement

