Busch Vacuümpompen en Systemen
Over Busch
Wie we zijn en wat we doen
Busch Vacuümpompen en Systemen is één van de grootste producenten van vacuümpompen, blowers en
compressoren ter wereld. Ons assortiment bestaat uit vacuüm- en overdrukoplossingen voor uiteenlopende industriële
toepassingen.
Het assortiment van Busch biedt wereldwijd de grootste selectie industriële oplossingen in vacuümtechniek.
Wij hebben meer dan 50 jaar ervaring in het produceren van vacuüm- en lagedrukpompen.
Busch is in 1963 opgericht. Met 60 dochterondernemingen in 42 landen en vertegenwoordigers in meer dan 30 landen
zijn wij in staat onze klanten overal ter wereld adequaat te adviseren en te ondersteunen.
Het bedrijf heeft wereldwijd meer dan 3000 medewerkers in dienst waaronder chemisch, mechanisch en
onderhoudsspecialisten. Met ons wereldwijde servicenetwerk bieden wij onze klanten een naadloze service voor
vacuümpompen en vacuümsystemen.
Voor de Nederlandse vestiging in Woerden (85 medewerkers) zoeken wij een

QHSE Coordinator
Busch werkt aan het continue verbeteren van de processen en producten en diensten van onze klanten en
medewerkers. De collega die wij zoeken zal verantwoordelijk worden voor alle aspecten op het gebied van kwaliteit,
veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu voor onze vestigingen in Nederland en België.
Verantwoordelijkheden:
• Advisering van het management team op het gebied van QHSE, het doen van verbetervoorstellen en zorgen
voor realisatie hiervan
• Registratie, opvolging en analyse van klantklachten en meldingen vanuit de organisatie. Het vertalen van
analyses naar verbetervoorstellen binnen het proces van continue verbetering
• Onderhoud en verbetering van het kwaliteitssysteem (ISO 9001:2015)
• Onderhoud en verbetering van het veiligheidssysteem (VCA**)
• Coördineren van certificeringen
• Zorgdragen voor een correcte naleving van Arbo- en milieuwetgeving
• Onderhouden van contacten met Busch fabrieken, toeleveranciers, certificerende instanties, overheden en
klanten
Functie-eisen:
Voor deze functie vragen wij een opleiding op HBO niveau in een technische en/of bedrijfskundige richting. Daarnaast
heb je kennis van normen en richtlijnen op het gebied van Kwaliteit, Milieu en Veiligheid. Aantoonbare werkervaring in
een soortgelijke functie is een vereiste. Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend; beheersing van de
Duitse taal is een pré.
Je hebt een goed analytisch vermogen en werkt gestructureerd. Daarnaast ben je initiatiefrijk en flexibel.
Je weet mensen op een enthousiaste manier te motiveren en communiceert passend op elk niveau binnen en buiten
de organisatie.
Busch biedt:
We vragen veel, maar hebben je ook iets te bieden. Zo ga je een spilfunctie vervullen in een stabiele maar dynamische
organisatie met een pragmatische bedrijfscultuur. Daarnaast kun je rekenen op een goed salaris en prima
arbeidsvoorwaarden zoals een 13e maand, 27 vakantiedagen,13 ADV dagen, flexibele werktijden en een uitstekende
pensioenregeling.
Contactgegevens:
Is je interesse gewekt? Stuur dan je sollicitatie per e-mail naar
werving@busch.nl onder vermelding van “Vacature KAM Coördinator”.
Heb je nog vragen? Bel dan met Arjan Stolk, Managing Director, via 0348-462300.

Meer over ons weten? Kijk dan op www.busch.nl

