QHSE-coördinator (m/v)
(36 uur per week / jaarcontract, met uitzicht op een vaste aanstelling)

Rederij Doeksen is op zoek naar een proactieve QHSE-coördinator (m/v). We zoeken een professional
die zich helemaal thuis voelt in de Quality – Health – Safety en Environment materie. Iemand die het
veiligheids- en kwaliteitsniveau van onze dienstverlening professioneel vorm geeft en de uitvoering
bewaakt en borgt.
Je vertoeft zeer regelmatig op onze schepen, in onze terminals, kantoren en op de terreinen en
stimuleert het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers. Je spreekt de taal van de bemanning en
stimuleert hen in de uitvoering van het ISM-gedachtegoed. Je adviseert gevraagd en ongevraagd op
het gebied van veiligheid, ISO, arbo en milieu. Je coacht de preventiemedewerkers en bent de
stuwende kracht achter de uitvoering en opvolging van de RIE’s.
Wil jij deel uitmaken van onze innovatieve en dynamische organisatie en deze verder
professionaliseren op het gebied van QHSE? Ben je een verbinder, weet je mensen te motiveren en te
adviseren? Dan komen we graag met jou in contact!
Wie zijn wij?
Rederij Doeksen voert de veerdienst tussen Terschelling, Vlieland en Harlingen uit. Het bedrijf werd in
1908 opgericht door Gerrit Doeksen en zijn twee oudste zonen. Zij verdienden destijds hun brood met
schelpenzuigen, slepen en bergen. Aanpakkers dus. Die mentaliteit heerst nog steeds, net als het
voortdurend streven naar verbetering en vernieuwing. Momenteel zijn er zo’n 300 mensen werkzaam
voor de organisatie. Jaarlijks vervoeren we ca. 736.000 passagiers over de Waddenzee met onze vloot
van autoveerboten, snelle catamarans en een vrachtcatamaran.
Dit bieden wij
Wij bieden een uitdagende, fulltime functie (36 uur) in een dynamische werkomgeving. Je krijgt in
eerste instantie een jaarcontract, met uitzicht op een vaste aanstelling. Salariëring geschiedt volgens
onze eigen CAO in schaal 7 (tussen €3.452 en €3.867 bruto per maand op fulltimebasis, afhankelijk
van opleiding en ervaring). Naast een prima pensioenregeling krijgen medewerkers een vast
maandsalaris en 8% vakantietoeslag. Rederij Doeksen vindt jouw duurzame inzetbaarheid belangrijk
en zet daar op in! De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn prima geregeld (o.a. een vrij vervoer
regeling voor de eigen veerdienst en goede opleidingsmogelijkheden).
Dit vragen wij








HBO werk- en denkniveau
Afgeronde opleiding HVK of vergelijkbaar
Uitstekende rapportagevaardigheden
Affiniteit met de nautische sector
Aantoonbare ervaring met en kennis van ISO 9001 en de ISM-code
Kennis van relevante wet- en regelgeving
Inhoudelijk sterk met goede analytische vaardigheden en overtuigingskracht





Communicatief sterk, initiatiefrijk, zelfstandig, proactief, gestructureerd
Tenminste drie jaar aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare functie
Ervaring bij een maritieme organisatie is een pré

Ben je geïnteresseerd?
Stuur je motivatie en cv voor 30 september 2019 naar Annemarie Speerstra via
personeelszaken@rederij-doeksen.nl.
Vragen?
Heb je vragen over de functie? Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Annemarie Speerstra via 0562 - 446 586.
Kijk ook op onze website www.rederij-doeksen.nl of volg ons via onze sociale mediakanalen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

