
 
 

 

 

VACATURE 
 

De N.V. EnergieBedrijven Suriname – N.V. EBS. – is een vennootschap naar Surinaams recht, 

welke een belangrijke functie vervult in de Surinaamse samenleving. Zij verzorgt het overgrote 

deel van de energievoorziening aan de Surinaamse gezins- en bedrijfshuishouding zowel in 

Paramaribo als in de districten. 
 
 

Binnen de afdeling H E A L T H  S A F E T Y  E N V I R O N M E N T  &  Q U A L I T Y  

bestaat er plaatsingsmogelijkheid in de functie van 
 
 

SR. OFFICER 

 

DOEL VAN DE FUNCTIE:  

 

De Senior Officer is onder andere belast met de volgende werkzaamheden:  

 

 Het meehelpen ontwikkelen van de Health & Safety (of milieu of security) strategie, het beleid 

(inclusief standaarden, procedures en regels); 

 Identificeren van relevante wetgeving, nationale en internationale standaarden die van toepassing zijn 

op Health & Safety (of milieu of security), gerelateerd aan de activiteiten die binnen de N.V. EBS 

worden uitgevoerd;  

 Ontwikkelen van Health & Safety (of milieu of security) programma’s;  

 Ontwikkelen van noodplannen (emergency response plans) voor situaties die een effect zouden kunnen 

hebben op Health & Safety (of milieu of security);  

 Identificeren van preventieve maatregelen, signaleren van onregelmatigheden, identificeren van 

oorzaken van incidenten en ongevallen en signaleren van trends op het gebied van Health & Safety (of 

milieu of security). 

 Het ondersteunen bij HSSE communicatie, educatie & trainingen. 

 

VEREISTEN: 

 

 Een afgeronde universitaire opleiding Milieuwetenschappen aangevuld met specifieke vakkennis op het 

gebied van Occupational Health, Safety en Security;  

 Minimaal 4 jaar relevante werkervaring  

 Kennis van standaarden en certificeringsnormen op het gebied van Health & Safety, Security and 

Environment 

 Kennis van milieueffecten analyses,  

 Kennis van Risico Inventarisatie en Evaluatie 

 Goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal, in woord en geschrift; 

 Goede contactuele eigenschappen; 

 In het bezit zijn van een geldige BE-rijbewijs 

 

Wij bieden voor deze functie, een goede salariëring en een goed pakket aan secundaire 

voorzieningen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uw sollicitatie met uitgebreide CV kunt u tot en met 06 oktober 2022 richten aan: 

N.V. EnergieBedrijven Suriname ter attentie van de Manager Human Resources, 

Noorderkerkstraat 2-14, Paramaribo, Suriname 

E-mail: humanresources@ebs.sr 

 

 

Paramaribo, 22 september 2022 

N.V. EnergieBedrijven Suriname 

 

mailto:humanresources@ebs.sr

