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Vacature voor een HSE-Q Coördinator binnen BRZO omgeving  

 

Introductie  

Als HSE-Q Coördinator kom je goed tot je recht in een kleinere organisatie waar je breed binnen 

je discipline inzetbaar bent. Samen met je team en andere afdelingen, zoals Productie en 

Techniek, werk je aan continue verbetering van de HSE-Q prestatie van SACHEM om zo bij de 

best presterende BRZO bedrijven van Nederland te behoren. Dat is waar jij je werkplezier uit 

haalt!  

Informatie over de vacature  

Je bent met name verantwoordelijk voor de borging van HSE-Q gerelateerde werkzaamheden 

zoals: 

• De beoordeling van gevaarlijke stoffen (het mede opstellen van SDS’en en Reach 

registratie voor de Europese en internationale markt) 

• De beoordeling van de implementatie van arbo veiligheid 

• Het adviseren, begeleiden en activeren van collega’s in relatie tot ISO en QA/GMP 

werkprocessen 

Samen met 2 collega’s rapporteer je aan de HSE-Q Manager  

Jouw taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.  

• Het zelfstandig en in teamverband uitvoeren van veiligheidsstudies zoals risico- 

inventarisaties, evaluaties, taak risico analyses en verdiepende RI&E  

• Het zelfstandig uitvoeren, bijhouden en actualiseren van de verdiepende RI&E’s (zoals 

blootstelling aan gevaarlijke stoffen, fysieke belasting en machineveiligheid) 

• Up-to-date houden van het managementsysteem (ISO 9001, ISO 14001 en GMP) 

• Beoordeling van het kwaliteitsproces (QA werkzaamheden in relatie tot GMP) 

• Deelnemen aan veiligheidsstudies zoals: MRA, HAZOP, What-if, TRA en het zelfstandig 

opstellen en beoordelen V&G plannen  

• Het adviseren en mede begeleiden van interne audits, inspecties en controlerondes. Het 

coördineren en controleren van de daaruit voortvloeiende acties en het vervolgens toetsen 

van de effectiviteit van de genomen maatregelen 

• Coördineren van REACH registraties en SDS actualisatie 

• Samen met het HSE-Q team bijhouden en implementeren van wet- en overige regelgeving 

• Het ondersteunen van de HSE-Q Manager, waaronder oefeningen met het noodplan en 

afhandelen (milieu)klachten  
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Mogelijkheden  

• Als HSE-Q Coördinator krijg je ruimte om verdere groei en professionalisering binnen 

jouw vakgebied te realiseren 

• Je kunt jouw expertise gebruiken om processen te optimaliseren  

• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, waaronder het volgen van opleidingen  

Welke ervaring breng je mee  

Opleiding en ervaring  

• Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau  

• Aanvullende opleiding op het gebied van Hogere veiligheidskunde, arbeidshygiëne of 

Arbeids- en Organisatiedeskundige is een pré 

• Aanvullende opleiding op het gebied van kwaliteitsborging/GMP is een pré 

• Je heb kennis van (inter)nationale normen en wet- en regelgeving op het gebied van 

kwaliteit, arbeidsomstandigheden, milieu en veiligheid 

• Je hebt kennis van registratie en evaluatie (gevaarlijke) stoffen 

• Je hebt ruime werkervaring binnen de chemische industrie 

• Je hebt een achtergrond in chemie of milieu 

• Je hebt ervaring met begeleiden inspecties van overheden en externe audits 

• Je hebt ervaring met het uitvoeren van interne audits  

Persoonlijke eigenschappen  

• Zelfstandigheid 

• Gedrevenheid 

• Accuratesse 

• Overtuigingskracht  

• Gemotiveerd 

• Goede communicatieve vaardigheden 

• Teamplayer  

Informatie over Sachem  

Sachem gevestigd in Zaltbommel, een BRZO bedrijf met 80 medewerkers, richt zich op de 

ontwikkeling, productie en verkoop van speciale en hoogwaardige organische chemicaliën, 

waarmee ze een unieke positie in de markt hebben. De producten zijn grofweg in drie groepen te 

verdelen: quaternaire ammoniumverbindingen (Quats), glycidylethers, organische 

metaalverbindingen die hun ultieme toepassingen vinden in de zetmeel-, elektronica-, papier-, 

kunststof-, cosmetica- en farmaceutische industrie.  
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Sachem is een werkgever die zich realiseert, dat haar kracht en concurrentievoordeel bij de 

mensen ligt. Daarom ondersteunt Sachem haar medewerkers op verschillende manieren, dit om 

een gezonde werkomgeving, zinvol werk en de balans tussen werk en privéleven te bevorderen. 

Zo hecht Sachem grote waarde aan de ontwikkeling van haar medewerkers.  

Sachem heeft een relatief compacte en platte organisatie, die een grote verscheidenheid aan 

banen mogelijk maakt (multidisciplinaire ontwikkelingsmogelijkheden). Toewijding aan 

kwaliteit, focus op productinnovatie en een open en informele bedrijfscultuur zijn belangrijke 

aspecten binnen de organisatie. Bovendien zijn we er van overtuigd dat een sterke 

veiligheidscultuur bijdraagt aan het algehele succes van het bedrijf.  

Arbeidsvoorwaarden  

Sachem biedt voor deze positie een goed, marktconform salaris met daarnaast een compleet 

pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.  

Voor meer informatie 

Heb je vragen over de inhoud van de functie, neem dan contact op met Michiel van der Werf, 

Manager HSE-Q, telefoon +31 418682040, e-mail: mvdwerf@sacheminc.com.                       

Voor vragen over de arbeidsvoorwaarden of het proces kun je contact opnemen met Miranda 

Nabuurs, telefoon +31 418682043, e-mail: mnabuurs@sacheminc.com.  

Wij zien uw sollicitatie graag tegemoet en zullen deze z.s.m. screenen en bij geschiktheid de 

gesprekken gaan inplannen. De vacature blijft open totdat in de vacature is voorzien. 
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