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QESH coördinator  (32 – 40 uur) M/V 
Hoofdkantoor Grou 

 
 
 
 

Kooiker Logistiek is in ontwikkeling en de afgelopen jaren flink gegroeid. Ook de komende jaren 
willen wij blijven doorgroeien. Hierbij is veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu een essentieel 
onderdeel van al haar logistieke activiteiten. Door de groei van onze werkzaamheden, de extra 
veiligheidscertificaten en het feit dat we onze werkzaamheden verder willen optimaliseren zoeken 
wij een QESH coördinator. 
 
Wil jij graag werken voor een groot Logistiek Dienstverlener en ligt jouw passie bij het verder 
professionaliseren en uitbouwen van de huidige procedures op het gebied van veiligheid, 
gezondheid, kwaliteit en milieu? Lees dan snel verder!  
 
Wij zoeken: 

Als QESH coördinator ben jij verantwoordelijk voor veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu 
van onze diverse opslaglocaties in o.a. Leeuwarden en Meppel. Tevens dienen er diverse 
werkzaamheden voor onze transport en distributie activiteiten verricht te worden vanuit ons 
hoofdkantoor Grou. Het kwaliteitssysteem omvat onder andere de volgende certificeringen: 
BRC, IFS, GMP+, ISO en AEO safety. Je rapporteert periodiek aan het managementteam.  
 
Verantwoordelijkheden: 

 
▪ Je voert analyses en controles uit en je optimaliseert het kwaliteitshandboek; 
▪ Adviseren van het management in de toepassing van regel- en wetgeving in haar 

beleidskeuzes; 
▪ Je begeleidt audits en organiseert vergaderingen omtrent veiligheid, gezondheid, kwaliteit 

en milieu; 
▪ Begeleiden en uitvoering geven aan werkzaamheden in lijn met de gestelde normen op 

het gebied van kwaliteit, arbo, milieu en veiligheid en/of eisen die gesteld worden door de 
onderneming, overheden en/of klanten; 

▪ Je instrueert en begeleidt collega’s door de gehele organisatie op het gebied van 
veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu.  

▪ Je neemt deel en initieert verbetertrajecten en stelt rapportages op o.b.v. interne audits. 
▪ Je hebt contacten met onze klanten op  jou vakgebied, om interne en externe 

verbeterslagen te kunnen realiseren. 
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De geschikte QESH coördinator heeft: 

 
▪ HBO werk- en denkniveau; 
▪ Enkele jaren relevante ervaring in een vergelijkbare functie; 
▪ Kennis van 5S, WCM, Continue Verbeteren, Wet en regelgeving; 
▪ Werkervaring in de transport/logistiek en foodsector is een pré; 
▪ Geen moeite met veranderingen en is initiatiefrijk; 
▪ Je bent servicegericht, enthousiast, denkt in oplossingen en neemt initiatief; 
▪ Je bent stressbestendig, klantgericht en communicatief sterk; 
▪ Je beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en 

 geschrift. 
 
Wij bieden 

Een uitdagende functie waar je de verantwoordelijk en vrijheid krijgt om initiatieven tot uitvoer 
te brengen. Daarnaast bieden wij een marktconform salaris en opleidingsmogelijkheden.  
 
Kooiker Logistiek  
Kooiker Logistiek bestaat uit een groep aan bedrijven met als kernactiviteiten transport, 
distributie en opslag binnen Europa. Binnen de groep combineren we kennis, flexibiliteit en 
kracht.  
 

 

Vragen of meer weten? 

Neem voor vragen over deze vacature contact op met dhr. R. Visser of kijk op de website 
www.kooikerlogistiek.nl.  
 
Telefonisch bereikbaar via (06) 30 38 21 51of via vacature@kooikerlogistiek.nl.  
 
Solliciteren? 
Mail dan je motivatie samen met je curriculum vitae (CV) o.v.v. ‘Vacature QESH coördinator’ 
t.a.v. R. Visser via vacature@kooikerlogistiek.nl 
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