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Dawn Foods International B.V. 
Zilverhoek 1 

4651 AN Steenbergen 
T 0167 543543 

What began as a small but thriving bakery in 
Jackson, Michigan, more than nine decades has 
grown to become the international sweet bakery 
supplier known as Dawn Foods Products, Inc. Over 
the years, Dawn Foods has continually evolved, 
always supplying the quality goods and services our 
customers need today, and has continued to remain 
true to its core beliefs.  
 
Dawn will always be known as a family business, 
where every individual takes pride in all they do and 
the customer always comes first. 

 

Safety Coördinator 
Fulltime – dagdienst - Steenbergen 

De werkzaamheden 

• Je bent preventiemedewerker voor de productievloer 
om risico’s te herkennen, te melden en met 
voorstellen voor verbetering te komen 

• Je adviseert over de te nemen maatregelen bij risico’s 

• Je analyseert incidenten, rapporteert en coördineert 

verbeteringen. 

• Managet alle relevante (veiligheids)opleidingen 

• Je werkt intensief samen met de kwaliteitsafdeling op 

het gebied van interne audits en fabrieksronden. 

• Je verzorgt de relevante milieurapportages. 

Vaardigheden & Kennis: 

• MBO opleiding- of ervaring richting veiligheid, 

milieu en techniek; 

• Minimaal 3-5 jaar werkervaring in een soortgelijke 

functie; 

• Kennis van Arbowet/ RIE/ Atex/ Machine 

veiligheid/ Audits;  

• Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal, 

zowel mondeling als schriftelijk.  

• Representatief 

 

De functie 

Voor onze productielocatie in Steenbergen (NB) zijn wij op 
zoek naar een SHE (Safety, Health and Environment) 
Coördinator.  
Het doel van de SHE Coördinator is het vervullen van de rol 
als preventiemedewerker, het onderhouden van de RIE 
(risico-inventarisatie & evaluatie) en het bijbehorende plan 
van aanpak, het analyseren van incidenten en het 
coördineren van corrigerende acties, het bijhouden van het 
veiligheidsonderdeel van het (kwaliteit-) 
managementsysteem, het geven en coördineren van training 
en opleiding en het uitvoeren van interne audits. Ook ben je 
de operationeel contactpersoon voor de gemeente en andere 
overheden. 
 
Als SHE Coördinator rapporteer je aan de Quality Manager. 

 
 

Om te solliciteren stuur je jouw CV en 

motivatiebrief voor 16 december 2022 naar: 

 

Marieke Vriens, HR People Generalist 
hr-nl@dawnfoods.com  
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