
ISPS MANAGEMENTJUNIOR QHSE CONSULTANT

Als junior QHSE consultant leer je bij ons alles over Quality-, Health-, Safety- en Environment en de daarbij behorende ISO
normen en VCA checklists. Vanaf dag één leren we je hoe je integrale QHSE managementsystemen kunt opzetten en
implementeren. Je volgt de editortraining van ons online QHSE managementsysteem Improve en start direct en onder
begeleiding met het opstellen van klant specifieke procedures, formulieren en dashboards.

Hierna ga je al snel samen met collega consultants aan de slag bij onze (zeer diverse) opdrachtgevers. Je implementeert
(online) managementsystemen, voert interne audits en/of risicoanalyses uit, organiseert de jaarlijkse directiebeoordeling en
verzorgt soms een presentatie of training. Je adviseert onze opdrachtgever over continue verbetering en te nemen
verbetermaatregelen en helpt deze op praktische wijze te implementeren in hun organisatie.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden

• Het (mede) opstellen van online QHSE managementsystemen van onze opdrachtgevers;
• het  ondersteunen van onze Sr. QHSE Consultants bij het vertalen van de processen van de opdrachtgever naar heldere 

procesbeschrijvingen en praktische (online) registratieformulieren en dashboards; 
• je ontwikkelt en verzorgt praktische  trainingen om bewustzijn en draagvlak over QHSE-risico’s en het 

managementsysteem te creëren;
• uitvoeren en rapporteren van interne audits (ISO 9001, 45001 en VCA);
• het geven van advies op het gebied van QHSE aan opdrachtgevers;

Competenties

• Assertief;
• resultaat- en oplossingsgericht zonder de flexibiliteit te verliezen;
• afgeronde WO/HBO opleiding integrale veiligheidskunde, kwaliteitsmanagement of vergelijkbaar;
• affiniteit met continue verbeteren en Plan Do Check Act (PDCA);
• goede ervaring met Word, Visio, Excel en PowerPoint;
• goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
• geen 9 tot 5 mentaliteit;
• communicatief sterk en kan goed presenteren;
• proactieve instelling en je bent gewend om initiatieven te nemen;
• zoekt continu naar verbetermogelijkheden in je werk en je werkomgeving;
• woonachtig in de regio Rotterdam of bereid te verhuizen;
• affiniteit met havenindustrie;
• in bezit van Rijbewijs B en een auto;
• in het bezit van een MVK- diploma is een pré;
• een sterke persoonlijkheid en gevoel voor humor complementeren je persoonlijke profiel.

Wat bieden wij

• Een leuke en zeer afwisselende baan waarin je alles leert over het consultancy vak;
• werken voor en bij zeer verschillende (inter)nationale opdrachtgevers;
• Een leuke en zeer afwisselende baan voor min. 32 uur in de week;
• marktconforme salariëring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• goede pensioenregeling;
• Interne opleidingen (editor Improve, intern auditor, VCA VOL)
• doorgroeien naar medior- of Senior consultant;
• vast dienstverband na je eerste tijdelijke contract;
• In teamverband een schat aan werkervaring opdoen.

Wil je solliciteren op deze functie? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar 
d.westerveld@octant-advies.nl t.a.v. mevr. D. Westerveld  

Jan Campertlaan 8b – 3201 AX Spijkenisse – 0181 611 244

mailto:d.westerveld@octant-advies.nl

