Bij de AGROLAB GROUP werken ruim 1900 collega’s in meer dan 20 laboratoria in Europa. Onze laboratoria
staan ten dienste van de samenleving met onafhankelijke analyses voor gezonde voeding, een schoon milieu
en duurzame landbouw. Om ervoor te zorgen dat de AGROLAB GROUP verder groeit maar tevens blijft staan
voor hoge analytische kwaliteit en attente service, zijn wij continu op zoek naar nieuwe medewerkers met
betrokkenheid, eigen verantwoordelijkheid en liefde voor precisie.

Voor ons milieulaboratorium AL-West B.V. zijn wij op zoek naar een

QSHE Medewerker
In Deventer

WAT GA JE DOEN
•
•
•
•
•
•
•

Je draagt bij aan het uitvoeren en continu verbeteren van het kwaliteits-, arbo -, veiligheids- en milieubeleid.
Je zorgt voor het beheren en behouden van onze ISO17025 accreditatie en alle nationale en internationale
erkenningen.
Je bent verantwoordelijk voor de planning, verwerking en evaluatie van tweedelijnscontroles en derdelijns
ringonderzoeken.
Je houdt toezicht op de voortgang van het kalibratiejaarplan en planning interne audits.
Je signaleert en ondersteunt bij het doorvoeren van wijzigingen in wetgeving en normatieve methoden.
Je onderhoudt het AGROLAB CWA documentenbeheerssysteem.
Je rapporteert aan de QSHE manager.

WAT VRAGEN WIJ?
•
•
•
•
•
•

HBO werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding in richting chemie, kwaliteits- en/of procesmanagement.
Je hebt ervaring met ISO17025 of een vergelijkbaar kwaliteitssysteem.
Je hebt affiniteit met regelgeving op het gebied van kwaliteit, arbo, veiligheid en milieu.
Ervaring in een laboratoriumomgeving is een pré.
Een goede kennis van de Nederlandse- en Engelse taal.
Je bent communicatief vaardig en staat stevig in je schoenen.

WAT BIEDEN WIJ?

+
+
+
+

Marktconform salaris met uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Prettige open werksfeer met fijne collega’s.
Platte organisatiestructuur met korte lijnen.
Uitdagend takenpakket in een snel groeiende organisatie.
Nog vragen? Neem dan contact op met onze QSHE manager

Willeke Gordon
0570-788126
sollicitaties@al-west.nl
Wij respecteren uw privacy tijdens en na afloop van de sollicitatieprocedure.
U vindt onze Privacyverklaring Sollicitatieproces hier.

GEÏNTERESSEERD? Stuur je

CV en motivatie naar:
sollicitaties@al-west.nl
AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B

7418 BH Deventer
www.al-west.nl

UW VOORDEEL:
LABORATORIA
DIE IN ALLE
OPZICHTEN MEER
BIEDEN.

+

