
 

 

 

 
 

 
 
 
  

QHSE-PROFESSIONAL  
 
Ben je een gedreven, daadkrachtige en zelfstandige QHSE-professional? Ben je vakinhoudelijk 
sterk en vind je het leuk om zowel operationeel als tactisch te werken binnen een technische 
productieomgeving? Lees dan snel verder! 
 
Wij zoeken een ervaren QHSE professional die zich o.a. richt op het creëren van veilige en 
gezonde werkplekken, toezicht houdt op het naleven van wettelijke kaders en aandacht besteedt 
aan het creëren van draagvlak voor QHSE binnen onze organisatie. Een greep uit de 
werkzaamheden: 
 
• beheren en behouden van ISO 9001:2015 incl. het kwaliteitshandboek;  
• initiëren van en coördineren van het continu verbeterprocessen; 
• aansturen en deels uitvoeren van kwaliteits- en veiligheidscontroles, audits, risico- en  

milieuaspectenanalyses, maken van KPI’s, voorzitten arbostuurgroep; 
• coördineren opleidings- en kwalificatieniveau (las- en lamineercertificering volgens  

DVS, BHV-organisatie, interne auditing, etc.); 
• actualiseren, organiseren en (laten) uitvoeren van de RI&E/veiligheidsbeleid, ervoor zorgen dat 

er voldaan wordt aan eisen en/of wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden 
(veiligheid en gezondheid); 

• beheren en onderhouden van het bedrijfsmilieuplan en van de vereiste milieuvergunningen; 
• onderhouden van (externe) contacten en anticiperen op ontwikkelingen die direct 

verbandhouden met QHSE. 
 
Wat breng je mee? 

• HBO werk- en denkniveau/opleiding in een relevante richting aangevuld met bijv. post- 
HBO-opleidingen/cursussen/leergangen die specifiek zijn gericht op QHSE management; 

• Ruime aantoonbare werkervaring binnen een productieomgeving en op het gebied van ISO, 
kwaliteit, (milieu)vergunningverlening en Arbo, als ook met continu verbeterprocessen  
(Lean, 5S, Kaisen); 

• Certificaat VCA-VOL of bereid deze z.s.m. te behalen; 
• Kennis van beheer van chemische stoffen in productieprocessen; 
• Je bent praktisch, daadkrachtig, volhardend, resultaatgericht en je schakelt gemakkelijk op alle 

niveaus;  
• Je hebt een goede  mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Ned./Engels. 

Wat bieden wij jou? 

• Een uitdagende zelfstandige QHSE-functie binnen een ambitieuze productieorganisatie met 
ruimte om deze rol verder vorm te geven; 

• Een goed salaris passend bij jouw relevante werkervaring en opleiding(en) tussen bruto  
€ 3.400 en € 4.500 per maand en een reiskostenvergoeding; 

• Toepassing CAO Metaalbewerkingsbedrijf met 25 verlofdagen, 13 ATV dagen en een goede 
pensioenregeling;  

• Een fulltime dienstverband met flexibele werktijden, in eerste instantie voor een jaar met de 
intentie dit na één jaar om te zetten in onbepaalde tijd. 

 
Ben je enthousiast na het lezen van deze vacature? Solliciteer met je CV en korte motivatie via: 
marjolein.degroot@polem.com. Als je informatie wilt, neem dan contact op met Sjouke Bus, 
operationeel directeur: 0514 – 568 169.  
 
Een persoonlijkheidstest kan onderdeel uitmaken van deze sollicitatieprocedure. Acquisitie is, hoe begrijpelijk ook, niet 
gewenst. Vrijblijvend aangeboden kandidaten, in welke vorm dan ook, van niet geselecteerde leveranciers worden 
beschouwd als eigendom van Polem B.V.; op enigerlei vergoeding kan geen aanspraak worden gemaakt. 
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