Vacature Freelance Lead-Auditor Safety Culture Ladder - Franstalig
M/V
Stel, je bent een bedrijf dat zich wil certificeren op het gebied van veiligheid, gezondheid, kwaliteit
en/of milieumanagement? Dan ga je naar NCI Certificering! Van een saaie audit maken wij een
prettige ervaring waarbij we altijd transparant, betrokken en persoonlijk zijn. Die mentaliteit zorgt
ervoor dat we al jaren marktleider zijn op het gebied van diverse certificeringen. Om aan de vraag
van klanten te blijven voldoen, zijn we op zoek naar een:
Freelance Lead Auditor Safety Culture Ladder voor de Franse markt
Functieomschrijving
Als onze nieuwe Lead Auditor kun je zelfstandig maar ook in teamverband managementsystemen
doorlichten en evalueren. Jij bent de deskundige die de implementatie van de managementsystemen
onderzoekt en daarbij het doel voor ogen houdt: het leveren van een bijdrage aan het verbeteren
van de systemen. De audits vinden bij de klanten plaats en rapporteren doe je gedeeltelijk bij de
klant en deels vanuit huis.
Je beschikt over
•

•

Kennis
• Je hebt minimaal een HBO diploma, het liefst in de richting van bijvoorbeeld
milieukunde, bouwkunde, metaal of chemie
• Je hebt minimaal 3 jaar praktijkervaring met kwaliteit- en milieumanagement en binnen
sectoren met een hoge risicograad
• Je hebt minimaal 2 jaar praktijkervaring in het uitvoeren van audits van
managementsystemen. We vinden het helemaal geweldig als je deze ervaring in
meerdere sectoren hebt
• Je hebt MVK- of HVK-diploma
• Lead Accessor Course of een equivalent daarvan
Vaardigheden
• Je hebt een gezonde dosis bedrijfskundig inzicht
• Sociale vaardigheden
• Waarnemingsvermogen
• Flexibiliteit, figuurlijk uiteraard
• Besluitvaardigheid; we houden ervan knopen door te hakken
• Wij hoeven jou niks meer uit te leggen over het Microsoft Office pakket.

Overige
Onze planners doen altijd hun best je in je eigen regio te laten werken, maar dat is helaas niet altijd
mogelijk. Een flexibele en reislustige instelling komt hier dus wel van pas.
Wat bieden we jou?
Wij bieden een enthousiast team waar sfeer en eerlijkheid een belangrijke rol spelen. Naast het
auditen is er regelmatig overleg met je collega’s over norminterpretatie en de uitvoering van audits.
Dit kan telefonisch en per email, maar natuurlijk ontmoeten we elkaar ook meerdere malen per jaar
face-to-face. Wij bieden uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder de
beschikking over een leaseauto.
Hebben we je interesse gewekt?
Stuur dan je sollicitatie inclusief cv en motivatie naar hrm@nci-certificering.nl
Of kom eens (digitaal) langs!
Telefoon: 0181-481949
www.nci-certificering.nl

