
 

Az 1984-ben első japán-magyar vegyesvállalatként létrejött, és azóta is sikeresen 

működő Polifoam Kft. a japán tulajdonban lévő, németországi központtal rendelkező 

Trocellen Csoport tagja. A cégcsoport fő profilja a habosított polietilén alapú termékek 

gyártása és forgalmazása. Cégünk termékeit széles körben alkalmazzák a sport és 

fitnesz ágazatban, az építőiparban, valamint az autóipar, a csomagolás technika és 

az egészségügy területén. 

 

A Budapest IX. kerületében található telephelyünkre keresünk új munkatársat: 

 

EHS koordinátor 

munkakörbe. 

 

A munkakör célja: 

Az EHS terület operatív feladatainak megfelelő színvonalon és hatékonysággal történő 

ellátása, hogy a vállalat teljes körűen megfeleljen a jogszabályi, tulajdonosi és a vevői 

elvárásoknak. 

 

Feladatok: 

• Részvétel az ISO 14001 környezetirányítási rendszer működtetésében 

(dokumentáció kezelés, oktatások elvégzése a munkatársak részére, környezeti 

tényezők felmérése, értékelése) 

• Környezetvédelmi jelentések készítése: hatósági levegőtisztasági és veszélyes 

hulladék bevallások 

• Részvétel pontforrás engedélyeztetésben, emisszió mérésekben 

• Környezetvédelmi és munkavédelmi adatokról szóló rendszeres riportkészítés 

• Veszélyes anyagokkal kapcsolatos ügyintézés 

• Munkavédelmi feladatok ellátása (kvázi balesetek követése, biztonságtudatosság 

fejlesztése) 

• Tűzvédelmi feladatok ellátása (pl. tűzoltó készülékek kezelése, tűzriadó 

gyakorlatok megszervezése, részvétel tűzvédelmi szemléken) 

• Az új belépő dolgozók EHS oktatásának megtartása, az ismétlődő oktatások 

megtartásának megszervezése, felügyelete, dokumentálása. 

• A területet érintő jogszabályok nyomon követése  

• Belső auditok lebonyolítása és dokumentálása, eltérések kezelése 

• Részvétel az ISO 50001 energiairányítási rendszer működtetésében  

•  

 

Elvárások: 

• Felsőfokú környezetvédelmi végzettség 

• Legalább 3 év, hasonló területen, gyártói környezetben szerzett szakmai gyakorlat 

• ISO 14001 rendszer ismerete 

• Kommunikációs szintű angolnyelv-tudás szóban és írásban 

• MS Office ismeretek és gyakorlat 

 

Előnyt jelent: 

• Munkavédelmi szakképesítés és gyakorlat 

• Tűzvédelmi végzettség és gyakorlat 

• ISO 50001, ISO 18001 ismerete 

 
 



Amit nyújtunk: 

A Polifoam Kft. stabil és megbízható munkáltató, ahol nemzetközi munkakörnyezetben, 

mégis családias légkörben dolgozunk együtt. Az új kollégát változatos és önállóságot 

igénylő szakmai feladatok, fejlődési lehetőség és versenyképes juttatási csomag várja. 

Amennyiben megfelel a fentiekben leírt elvárásoknak, kérjük, küldje el szakmai 

önéletrajzát és motivációs levelét az alábbi e-mail címre: 

karrier@trocellen.com  

Köszönjük jelentkezését! 
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