
Haemme: HSE-päällikköä Säkylän tehtaalle

At Walki, we believe in a sustainable and circular tomorrow. Our mission is to accelerate the world’s transition into a zero waste 
future in packaging and promote the use of energy efficient materials across industries. Walki’s product solutions are designed 
to bring value to customers in many different markets; from sustainable materials for packaging applications to energy 
saving performance materials. Walki is a growing international material science specialist organized in three business areas: 
Consumer Packaging, Industrial Packaging and Engineered Materials, with operations in 14 different locations, both in Europe 
and Asia, headquartered in Espoo. Walki’s strategy is built on R&D driven organic growth in the sustainability arena as well as 
ambitious buy and build M&A strategy. Since 2018 under the ownership of One Equity Partners, Walki has doubled its scale from 
€300M up to €600M in revenue driven by both organic and inorganic success stories while maintaining a lean organizational 
structure and low hierarchy. Find out more about us at www.walki.com

Tässä roolissa vastaat ja huolehdit pääasiassa turvallisuus- ja ympäristöasioista ja tehtävistä.

Tehtävässä toimit osana tuotanto- ja laaturyhmää ja hoidat asiat valmiiksi aktiivisella ja 
yhteistyökykyisellä otteella kollegojen kanssa. Vastuuta ottava ja itseohjautuva työtapa on 
edellytys tehtävässä onnistumiseen.

Tekninen koulutus ja aikaisempi kokemus HSE tehtävistä on toivottavaa. Tarjoamme  
mahdollisuuden päästä osaksi kasvavaa kansainvälistä yritystä ja kehittämään omaa  
osaamistasi dynaamisessa ympäristössä.

Pääasialliset työtehtävät ja vastuualueet:
• Työsuojelupäällikön tehtävät
• Työturvallisuuden ylläpito, kehittäminen, seuranta ja raportointi yrityksen  

laatutavoitteiden mukaisesti
• Työturvallisuushuomioiden, läheltä piti tilanteiden ja työtapaturmien tutkinta,  

raportointi ja korjaavien toimenpiteiden laadinta yhdessä tuotantopäällikön kanssa
• Työturvallisuuskulttuurin aktiivinen kehittäminen
• Henkilökunnan turvallisuuskoulutuksien suunnittelu ja dokumentointi
• Ympäristöön liittyvät asiat ja raportoinnit
• Määräaikaistarkastusten dokumentointi ja ylläpito

Parannukset ja kehittäminen ovat työsi keskiössä.

Puhut ja kirjoitat sujuvasti normaalia arkienglantia, etkä pelkää käyttää sitä.

Hakemuksen voit lähettää osoitteeseen joonas.sinkkonen@westpak.fi  
Merkitse HSE-Päällikkö otsikkokenttään. Hakemus 18.12.2022 mennessä. Työtehtävän  
aloituspäivämäärä on sovittavissa.

Lisätietoja tehtävästä antaa tuotantopäällikkö Joonas Sinkkonen, 044-2923488

Lisätietoa yrityksestä www.westpak.fi

Westpak on 1.10.2022 alkaen osa Walki Group:ia. Lisätietoa www.walki.com

Säkylässä valmistamme joustopakkauksia elintarviketeollisuudelle joustavalla ja  
asiakaslähtöisellä palvelumallilla.


