
Over Profielnorm B.V.
Profielnorm BV is een sterk groeiende internationale onderneming met drie vestigingen in Europa die zich toelegt op het 
vervaardigen en leveren van entresol- of tussenvloeren. De robuuste en fraai vormgegeven Column® entresolvloer stelt 
bedrijven in staat op voordelige wijze hun opslagcapaciteit te vermenigvuldigen. De systeemvloeren zijn voorzien van eigen 
kwaliteitsprofielen en toegesneden op maximale flexibiliteit: ze zijn toe te passen in magazijnen en distributiecentra, maar 
ook in showrooms en productiehallen. 
Creatief en structureel oplossen van ruimteproblemen: dat is waar Profielnorm voor staat!

Functie
Als HSQE Manager ben je integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit en de bijhorende processen bij de vervaardiging van 
de entresolvoer voor onze nationale en internationale klanten. Wat breng je mee en wat is je rol?

• Het lerend vermogen, draagvlak en de vaardigheden op HSQE gebied in de organisatie vergroten;
• Het motiveren en inspireren van alle medewerkers in de hele keten; 
• Meerdere jaren ervaring in een productiesetting, bij voorkeur in de metaalbranche;
• Ervaring met Quality Assurance: je gaat aan de slag om waar nodig de kwaliteit van productieprocessen te verbeteren en
   te borgen;
• Ervaring met het voldoen aan en behouden van certificeringen voor de hele PRN-Group;
• Je beoordeelt de aard en de ernst van klachten over het eindproduct en zoekt met betrokkenen naar een oplossing;
• Je krijgt mandaat en valt rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van de CEO.

Als Internationaal HSQE Manager ben je de sparringpartner van de directieteams met als doel structurele en stabiele 
verbeterprocessen. 

Profiel
Wat heeft de HSQE Manager nodig om te slagen in deze functie?
• MBO/HBO denk- en werkniveau;
• Kennis en ervaring met kwaliteitssystemen (ISO-certificeringen ISO-9001, EN-ISO-3834, NEN-EN-1090 en OHSAS 18001);
• Kennis van de Engelse taal (en bij voorkeur Duits);
• Analytisch vermogen om de kwaliteit van het bedrijfsproces te optimaliseren;
• Projectmatig werken;
• Slagvaardige en resultaatgerichte persoonlijkheid;
• Stressbestendig;
• Zelfstandig.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden:
• Een fijne werkomgeving met informele werksfeer en enthousiaste collega’s in een gezond internationaal bedrijf;
• Goede arbeidsvoorwaarden, zoals collectieve pensioenregeling en opleidingsmogelijkheden.

Reageren?
Heb je vragen over deze vacature bel dan CEO J.C. Schot: 06 55 39 75 64.

Sollicitaties ontvangen wij graag op jcs@profielnorm.com. 

Functie: Internationaal HSQE Manager (Fulltime)


