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 de 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. vd Kerke. Hij is te bereiken via 0180-461040.
Solliciteer online. Uw sollicitatie per e-mail geniet onze voorkeur: Info@safexcertificatie.nl
Een schriftelijk sollicitatie met CV kun je richten aan:
Safex Certificatie Instelling
Nijverheidstraat 17
2984 AH Ridderkerk

