HSEQ Medewerker
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.
Vanwege onze toenemende groei zoeken we een HSEQ Medewerker voor 32 tot 40 uur per week.
Functieomschrijving
Je bent samen met je collega’s HSEQ verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en bewaken van
alle activiteiten met betrekking tot de 4 pijlers van HSEQ: gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit.
Jouw werkzaamheden zijn zeer gevarieerd en bestaan onder meer uit het signaleren van
verbeterpunten, het aanpassen van handboeken, het uitrollen van HSEQ beleid, het uitvoeren van
interne audits en het begeleiden van externe audits. Maar ook zorgdragen dat we blijven voldoen
aan alle voorwaarden om geaccrediteerd te zijn. En zodra er een nieuwe accreditatie wordt opgezet,
zoek jij uit wat er moet gebeuren om deze goed uit te rollen. Daarnaast ben je of word je een
vraagbaak voor alle collega’s op het gebied van normen en richtlijnen.
Met jouw werkzaamheden draag je bij aan het creëren van een wereld waar men vanuit intrinsieke
motivatie werkt aan het verbeteren van veiligheid, gezondheid, kwaliteit, milieu en duurzaamheid.
Je beschikt over
•

•

•

Kennis
✓ HBO werk- en denkniveau
✓ Relevante werkervaring met managementsystemen
✓ Wij hoeven jou niks meer uit te leggen over het Microsoft Office pakket
✓ Kennis van accreditatie en certificeringen is een pré
Vaardigheden
✓ Je weet van aanpakken
✓ Je kunt complexe processen doorgronden
✓ Je kunt goed overzicht houden en prioriteiten stellen
✓ Je kunt zaken grondig analyseren
✓ Je hebt een nauwkeurige en geordende werkwijze
Persoonlijke eigenschappen
✓ Je houdt van afwisseling en uitdaging
✓ Je bent consequent en zelfstandig
✓ Je benadert zaken objectief en analytisch
✓ Je bent resultaatgericht en bereikt graag de gestelde doelen

Wat bieden we jou?
Een veelzijdige functie met een goed pakket arbeidsvoorwaarden op ons kantoor in Oostvoorne. Je
komt te werken in een enthousiast team waar we informeel met elkaar omgaan. Bij NCI Certificering
krijg je de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen en te laten zien wat je kunt.

Hebben we je interesse gewekt?
Stuur dan je cv en motivatie naar hrm@nci-certificering.nl
Als je vragen hebt kan je altijd even bellen naar René Verhoeven (HR Manager) via 0181-481949.

