
ISPS MANAGEMENTCONSULTANT QHSE

Octant Veiligheids- & Risicomanagement B.V. is een dynamisch en no nonsense consultancy bureau en adviseert haar
opdrachtgevers op het gebied van Quality, Health, Safety, Security en Environment (QHSSE). Onze consultants werken vooral bij
opdrachtgevers in de logistieke, maritieme, (petro)chemische, dienstverlenende en productiesector.

Octant wil haar medewerkers laten groeien. We bieden niet alleen groei op persoonlijk vlak, we proberen ook via coaching en
gerichte vakopleidingen, onze mensen waar nodig verder te brengen in het QHSE vakgebied waarvoor zij passie hebben.

De functie

Als consultant adviseer en ondersteun je de opdrachtgevers actief bij het opzetten, implementeren, verbeteren en onderhouden
van QHSE (of KAM) managementsystemen. Op basis van doelstellingen, het monitoren van resultaatgebieden, het uitvoeren van
audits, risico analyses en het opstellen van rapportages zet je verbetertrajecten in gang en rond je deze ook succesvol af.

Voor de opdrachtgevers ben je het eerste aanspreekpunt en werk je direct met hun QHSE functionaris en het management
team. De opdrachtgevers zijn voornamelijk in de Randstad gevestigd, de werkzaamheden worden voornamelijk op de locatie
verricht.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de bewaking van onze contractverplichtingen. Dit houdt in: plannen, uitvoeren van
werkzaamheden t/m begeleiding van externe certificatie. In deze functie krijg je de kans om je toegevoegde waarde te bewijzen.

Functie eisen

Als consultant ben je ambitieus, gedreven en zakelijk professioneel ingesteld. Naast een afgeronde HBO studie beschik je over
tenminste twee jaar relevante werkervaring. Je bent breed geïnteresseerd en daardoor breed inzetbaar. Aantoonbaar bekwaam
in verbetermanagement en het uitvoeren van audits.

Je bent natuurlijk op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen ons vakgebied en bekend met de normen ISO 9001, 45001
en de VCA checklist. Je kunt goed zelfstandig werken, bent communicatief sterk en resultaatgericht in je handelen. Plannen en
organiseren beheers je als geen ander. Je kunt met vrijwel iedereen samenwerken en bent woonachtig in de Randstad. Verder
heb je veel ervaring met Word, Visio, Excel en PowerPoint. Heb je goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden zowel in het
Nederlands als in het Engels.

Wat bieden wij

• Een leuke en zeer afwisselende baan voor min. 32 uur in de week;
• Marktconforme salariëring (€3.200 tot ca. 4.500) o.b.v. 40 uur;
• Kilometervergoeding of bedrijfsauto;
• Goede pensioenregeling;
• Scholing- en training faciliteiten;
• Mee opbouwen aan een succesvol adviesbureau;
• Werken voor nationale en internationale opdrachtgevers;
• 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  
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