
 

Vacature  

SHEQ Manager (fulltime) 

Ben jij een praktisch ingesteld persoon die veiligheid en kwaliteit samen 
met alle collega’s een actief onderdeel van de bedrijfsvoering kan maken? 
Weet jij SHEQ levend te houden in de organisatie zonder dat dit 
overdreven bureaucratisch wordt? Dan zoeken wij jou! 
 
Hoe ziet het werk eruit? 
Als SHEQ Manager ben je het aanspreekpunt en vraagbaak voor de 
organisatie betreffende jouw vakgebied. Je beheert het 
managementsysteem dat gecertificeerd is conform ISO 9001:2015 en 
VCA-P 2008/5.1. Je draagt bij aan de uitvoering van het systeem maar kijkt 
altijd kritisch naar hoe zaken veiliger, beter en efficiënter georganiseerd 
kunnen worden. Belangrijker nog is om SHEQ bij alle medewerkers verder 
onder de aandacht te brengen en te houden. Dat betekent dat je ook veel 
buiten zult zijn in projectondersteuning, het houden van werkplekinspecties 
en observaties en het onderhouden van klantenrelaties op het gebied van 
veiligheid en kwaliteit. Je hebt een actieve participerende rol in de 
werkvoorbereiding door in deze fase al mee te denken over de veilige 
uitvoering van het werk. Het volledig en actueel houden van de RI&E, het 
opstellen van project RI&E’s, TRA’s, incidentenonderzoek en het houden 
van interne audits zijn taken waar je jezelf in kunt vastbijten. Je weet de 
soms moeilijke materie zo over te brengen dat de hele organisatie ermee 
kan werken. 
 
Wie zoeken wij? 
Wij zoeken een enthousiast persoon die passie heeft voor veiligheid en 
kwaliteit. Je herkent jezelf in de eigenschappen: daadkrachtig, 
doorzettingsvermogen en overtuigingskracht. Je bent betrouwbaar, 
respectvol en durft je verantwoordelijkheid te nemen. Als intern adviseur 
help je het bedrijf verder in de professionalisering en kijk je kritisch naar de 
organisatie. Je schroomt niet om gevraagd en ongevraagd je mening en 
visie te geven. Om de groeistappen die het bedrijf heeft gemaakt vast te 
houden is continue aandacht noodzakelijk. Jij weet de aandacht op SHEQ 
in de verschillende niveaus van de organisatie te krijgen en grijpt in waar 
de aandacht dreigt te verminderen.  
 
Wat vind jij terug bij Boekestijn? 
Een uitdagende functie in een dynamische wereld van verticaal transport. 
Een organisatie met een no-nonsense en informele cultuur en de kans om 
hetgeen je op beleidsniveau maakt direct in de uitvoering terug te zien. Je 
vindt ruimte voor verdere ontwikkeling door ruime mogelijkheden voor 
opleiding en scholing. De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform. 
 
Interesse gewekt? 
Stuur je cv en motivatie ter attentie van mevr. L. Boekestijn naar: 
werkenbij@boekestijn.nl. Ook voor vragen kan je hier terecht. Reageren 
op deze vacature kan schriftelijk tot 26 oktober 2018. De 
selectiegesprekken worden ingepland in november 2018. We kijken uit 
naar jouw reactie!  
 

 

 

 

Wie zijn wij? 

Kraanverhuur Boekestijn 

is een specialist in 

verticaal transport. Het 

familiebedrijf, wat al 75 

jaar bestaat, loopt voorop 

in techniek met een jong 

en modern wagenpark. 

Met ruim 70 collega’s 

bedienen we de klant in 

diverse sectoren zoals 

bouw, industrie en wind in 

hun verticaal transport 

behoefte.  

Betreffende veiligheid en 

kwaliteit heeft het bedrijf 

de laatste 2 jaar grote 

stappen gemaakt . SHEQ 

is sterk in het primaire 

proces betrokken. 
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