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Nieuwe versie 13.03 van het Handboek Normen van de SNA
Per 1 juli 2013 geld er een nieuwe versie 13.03 van het Handboek Normen van de Stichting Normering
Arbeid. Dit Handboek Normen is een dynamisch document en wordt onderhouden door de Stichting
Normering Arbeid (SNA). Doel van het Handboek is een actueel overzicht te geven van de van toepassing
zijnde normen incl. aanpassings- en interpretatie- rapporten (resp. hoofdstukken 4 en5), zodat inspectie
instellingen de inspectie op de juiste wijze kunnen uitvoeren.
U kunt het Handboek Normen hier downloaden. Tevens kunt u het Handboek Normen raadplegen op onze
website www.safexcertificatie.nl onder SNA Keurmerk NEN 4400.



Minimum loon per 1 juli 2013
De hoogte van het brutominimumloon hangt af van uw leeftijd. De bedragen van het minimumloon worden
ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen in Nederland.
Bedragen brutominimumloon waren per 1 januari 2013
Tabel: Brutominimumloon 1 januari 2013
leeftijd
per maand

per week

per dag

23 jaar en ouder

€ 1.469,40

€ 339,10

€ 67,82

22 jaar

€ 1.249,00

€ 288,25

€ 57,65

21 jaar

€ 1.065,30

€ 245,85

€ 49,17

20 jaar

€ 903,70

€ 208,55

€ 41,71

19 jaar

€ 771,45

€ 178,05

€ 35,61

18 jaar

€ 668,60

€ 154,30

€ 30,86

17 jaar

€ 580,40

€ 133,95

€ 26,79

16 jaar

€ 506,95

€ 117

€ 23,40

15 jaar

€ 440,80

€ 101,75

€ 20,35

De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek.
Bedragen brutominimumloon zijn vastgesteld per 1 juli 2013
Tabel: Brutominimumloon 1 juli 2013
leeftijd

per maand

per week

per dag

23 jaar en ouder

€ 1.477,80

€ 341,05

€ 68,21

22 jaar

€ 1.256,15

€ 289,90

€ 57,98

21 jaar

€ 1.071,40

€ 247,25

€ 49,45

20 jaar

€ 908,85

€ 209,75

€ 41,95

19 jaar

€ 775,85

€ 179,05

€ 35,81

18 jaar

€ 672,40

€ 155,20

€ 31,04

17 jaar

€ 583,75

€ 134,70

€ 26,94

16 jaar

€ 509,85

€ 117,65

€ 23,53

15 jaar

€ 443,35

€ 102,30

€ 20,46

Werkuren volledig dienstverband
Het is niet wettelijk vastgelegd hoeveel uur een volledig dienstverband is. In de praktijk is dit meestal 36, 38
of 40 uur per week.
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Vacature Junior VCA/VCU Auditor (m/v) fulltime

Functieomschrijving
De kernactiviteit van de (junior)auditor VCA is het uitvoeren van Operationele Audits bij opdrachtgevers.
Onze auditfunctie richt zich op een objectieve beoordeling van de beheersing en betrouwbaarheid van informatie
uit deze processen.
Wij doen dit met de richtlijnen van de SSVV en de RVA aanpak. Hiermee geven we een oordeel over de mate
waarin het toegepaste VGM beheerssysteem op een acceptabel niveau is.
Een functie bij Safex Certificatie Instelling geeft de gelegenheid om je VGM kennis en het beoordelen van
de VGM bedrijfsprocessen te verbreden door middel van het uitvoeren van audits bij opdrachtgevers.
Functie inhoud:
- Als auditor ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig en in het teamverband uitvoeren en rapporteren van de
audits op VGM niveau binnen de organisatie van de opdrachtgever.
- Brengt de specifieke VGM audit deskundigheid in binnen de organisatie van Safex Certificatie Instelling.
- Levert een bijdrage aan de vaktechnische ontwikkeling van VGM auditors binnen de organisatie van Safex
Certificatie Instelling.
Wij bieden:
- Een boeiende, verantwoordelijke functie met goede doorgroeimogelijkheden
- Werken binnen een gezonde en groeiende organisatie
- Goede interne en externe opleidingsmogelijkheden
Functie eisen:

- Opleiding op tenminste MBO-niveau of gelijkwaardig.
- Diploma MVK/Niveau 2 of gelijkwaardig.
- Minimaal 3 jaar praktijkervaring binnen een sector met een hoge risicograad zoals: Bij opdrachtgevers:
Raffinaderij, chemie, petrochemie, staalindustrie, metallurgie, farmaceutische industrie, railinfra en baggerindustrie.
- Kwaliteitsbewust, onafhankelijk en standvastig, in staat de klant en collega’s van de juistheid van zijn oordeel te
overtuigen, sterk in methodisch werken.
- Klantgerichtheid, samenwerken, integriteit en eigen verantwoordelijkheid nemen. Is proactief naar de klant en wil
altijd de beste kwaliteit leveren.
- Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
- Zelfstandige en proactieve persoonlijkheid, die kan omgaan met weerstand en inspeelt op de ontwikkelingen in de
organisatie.
Uw reactie:
Indien je enthousiast bent geworden voor bovengenoemde functie en je herkent jezelf in het beschreven profiel,
dan ontvangen wij graag je reactie (cv met toelichting). Alle reactie worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Voor vragen kunt u contact opnemen met: de heer D.J. van de Kerke. Hij is te bereiken via 0180-461040.
Solliciteer online. Uw sollicitatie per e-mail geniet onze voorkeur: Info@safexcertificatie.nl

www.twitter.com/CiSafex
#CiSafex
www.facebook.com/safex.certificatie
www.safexcertificatie.nl
info@safexcertificatie.nl
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