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Doel van de functie:
Verantwoordelijk voor alle certificeringen (zowel ISO14001 – Milieumanagementsysteem 
als ook FSC) en het initiëren, bewaken en opvolgen van alle daaruit voortvloeiende continue 
verbeteringsacties. Het nemen van corrigerende en preventieve  maatregelen en het 
stimuleren van de medewerkers t.a.v. het kwaliteits-, Arbo- en milieubewustzijn.  Zowel 
binnen als buiten de organisatie is functiehouder het eerste aanspreekpunt voor alle 
kwaliteitsaangelegenheden en vertegenwoordigt hij/zij de organisatie. 

Plaats in de organisatie:
Functiehouder rapporteert rechtstreeks aan de directie (staffunctie).  
Als kwaliteitsverantwoordelijke speelt onafhankelijkheid een belangrijke rol.
Vanuit functionele en organisatorische aspecten met alle interne afdelingen, klanten, 
leveranciers, fabrikanten, certificatie instelling en collega’s Smit Visual.

Taken en verantwoordelijkheden:
- Opzetten, implementeren, onderhouden en verder verbeteren van de Management   
 Systemen.
- Ontwikkelen van een organisatie brede verbeterstructuur en het coördineren van alle  
 activiteiten. 
- Monitoren en evalueren KPI’s-kwaliteit ten behoeve van het continue verbeterproces.
- Actief deelnemen in kwaliteitsverbetering activiteiten met klanten en leveranciers.
- Opzetten, implementeren en uitvoeren van Lean projecten.
- In samenwerking met directie kwaliteitsbeleid bepalen en uitvoeren.
- Verantwoordelijk voor het interne en externe auditproces met als doel het effectief en  
 efficiënt verbeteren van het systeem.
- Klachtenmanagement klanten en leveranciers.
- 1e aanspreekpunt voor kwaliteit voor Smit Visual collega’s.
- Beheersing van normen.

Sociale vaardigheden en Communicatie:
Functiehouder beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden en kent 
zijn/haar plaats in de organisatie als voorbeeld wat betreft netheid, accuratesse en zorg voor 
de organisatie. 
Contact met alle disciplines in het bedrijf, collega’s Smit Visual, leveranciers en klanten.

Aanvullende competenties:
Gestructureerd, enthousiast, accuraat en werkend binnen een 5S-organisatie.
Flexibele instelling. Representatief. Sterke persoonlijkheid in communicatie en overtuiging.
Oplossingsgericht denken en werken. Teamplayer.

Kwaliteit/certificering manager (fulltime)

www.smit-visual.com



Opleiding:
Functiehouder heeft een MBO/HBO-opleiding eventueel aangevuld met relevante 
kwaliteitsopleidingen. 

Vaardigheden:
Goede kennis van Office applicaties en met automatiseringssystemen.
Goede taalvaardigheid in Nederlands, Engels en Duits.
Kennis van kwaliteit/certificering managementsystemen en audittechnieken.

Reageer snel!
Is je interesse gewekt en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Solliciteer dan d.m.v. het 
toesturen van je CV en een beknopte motivatiebrief waarin je je interesse in deze vacature 
toelicht. 

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze HR-afdeling, 
Solmaz Zalbeig.
s.zalbeig@smit-visual.nl
040-280 85 10 (direct) of 040-280 85 00 

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