Vistin Pharma AS i Kragerø har en ledig stilling som

HMS-sjef
Vistin Pharma er en ledende leverandør av medisin til det internasjonale
diabetesmarkedet. Selskapet er i sterk vekst og utviklingspotensialet er
betydelig. Som HMS-sjef vil du ha det overordnede ansvaret for
Vistin Pharma AS er et
farmasøytisk selskap som selskapets HMS fagområde og en unik mulighet til å bidra i utviklingen
av et spennende selskap. Stillingen er sentral i selskapets satsing
ble etablert i 2015.
Selskapet har hovedkontor innenfor bærekraftig produksjon og det grønne skiftet. Stillingen
i Oslo, og nyere moderne rapporterer til Vice President Operations.
produksjonsanlegg i
Kragerø, 30 minutter fra
Porsgunn

Ansvarsområder:
• Eie og videreutvikle selskapets HMS-system
Selskapet er en ledende
• Sørge for at HMS-systemet tilfredsstiller gjeldende krav i lover,
global leverandør av
forskrifter, avtaler, sertifikater, eksterne og interne bestemmelser
Metformin, et legemiddel
og prosedyrer
som brukes til behandling
av Diabetes 2.
• Utvikle mål, aktivitetsplaner og budsjetter innen områdene ytre
miljø, arbeidsmiljø, beredskap, energi og bærekraft i samsvar
Vistin har nesten 10 % av
med selskapets strategi
verdensomsetningen.
• Utarbeide, implementere og rapportere KPI'er for HMS i
Selskapet investerer nå
samarbeid med ledelsen
100mnok i å doble
produksjonskapasiteten i
• Bidra i gjennomføring av risikoanalyser for prosjekter og
sin dedikerte state-of-theforbedringstiltak
art fabrikk
• Eie og vedlikeholde Vistin’s HMS-dokumentasjon i henhold til
Vistin Pharma har i dag
krav.
totalt 70 engasjerte
• Delta i prosjekter og forbedringsarbeid
medarbeidere, og 62 av
• Identifisere og gjennomføre HMS-relatert opplæring
disse arbeider i Kragerø.
Fabrikkene består av et
hydrokarbonprosessanlegg med
høyteknologiske reaktorer,
væskepulver separasjon
og destillasjonsprosesser.

Ønskede kvalifikasjoner:
• Utdannelse fra høgskole el. universitet (Master/Bachelor)
• Industriell erfaring, gjerne fra kjemisk/farmasøytisk
prosessindustri
• Erfaring fra operativ kvalitetsledelse og kontinuerlig
forbedringsarbeid/prosjektarbeid
• God kjennskap til regelverk og standarder innenfor HMS-området
• Interesse for arbeid med energi og bærekraft
• God muntlig og skriftlig norsk og engelsk
• Gode samarbeidsegenskaper
Du er strukturert, entusiastisk, målrettet og en lagspiller som vil bidra til
at vi lykkes med gjennomføringen av våre ambisiøse mål og
vekststrategi. Nåværende HMS-sjef pensjoneres, og vi vil sørge for en
god handover. Vistin oppfordrer talentfulle kandidater til å søke.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Vegard
Heggem, Vice President Operations, tlf. 408 57 366 eller HMS-sjef
Kjellaug Danielsen, tlf. 907 72 299. Se også www.vistin.com
Søknad og CV sendes personal@vistin.com innen 30. november 2021.

