
 

QA Officer 

Over Vertom: 

Wil jij werkzaam zijn binnen een internationale maritieme organisatie? Dan is de Vertom Groep wat voor jou! Bij Vertom 

zijn we leverancier en experts in wereldwijde maritieme diensten met meer dan 45 jaar aan ervaring. Door middel van 

onze vloot van meer dan 80 zeeschepen is Vertom dé partner voor internationaal scheepstransport. Ons team van 200 

professionele, ambitieuze en deskundige medewerkers staan klaar om dit mogelijk te maken. Vertom levert een 

verscheidenheid aan logistieke oplossingen waarbij we continue focussen op de betrouwbaarheid, innovatie en 

kostenefficiëntie. We streven ernaar om moderne globalisering te stimuleren en daarbij voortdurend rekening te houden 

met de belangen van onze stakeholders.  

Wat verwachten van jou? 

Als gestructureerde en nuchtere QA/QC Professional is het voor jou de uitdaging om enerzijds de QA/QC cultuur van der 

Vertom groep verder te ontwikkelen en daarnaast het QA/QC team te laten groeien in de breedste zin van het woord. Door 

zelfontwikkeling heb je de mogelijkheid om je de komende jaren te ontwikkelen tot QA manager en leiding te geven aan 

de afdeling. 

Wat zijn je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden? 

• Ondersteunen van de QA manager in het borgen van de kwaliteit van de operationele activiteiten en 

uitvoering van het kwaliteitsbeleid, o.a. ISO (9001, 14001 en 50001), GMP+, VCA en AEO; 

• Opstellen van rapportages welke aansluiten op de uitgevoerde werkzaamheden; 

• Mede zorgdragen voor de continuering van de certificaten; 

• Uitvoeren van externe en interne audits; 

• Toezien op en analyseren van leveranciersbeoordelingen en klantenevaluaties; 

• Een bijdrage leveren aan de optimalisatie van het bedrijfsmanagementsysteem en bedrijfsprocessen; 

• Assisteren in compliance vraagstukken. 

Functie-eisen: 

• Je bent 40 uur per week beschikbaar; 

• Je beschikt over een afgeronde HBO studie aangevuld met een (post-) HBO opleiding 

kwaliteitsmanagement; 

• 1 tot 4  jaar werkervaring in kwaliteitsmanagement; 

• Kennis en ervaring met interne controle en/of audit activiteiten; 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

• Kennis van internationale kwaliteitsstandaarden en regelgeving; 

• Affiniteit met de scheepvaart is een toegevoegde waarde; 

 

 



 

Competenties: 

• Je werkt zelfstandig, met oog voor detail resultaatgericht; 

• Je bent communicatief sterk en beschikt over empathisch vermogen; 

• Je bent pragmatisch ingesteld met ook voor het grotere plaatje; 

 

Wat kun je van ons verwachten? 

Wij zorgen ervoor dat je het optimale uit je functie haalt. Wil je een opleiding volgen om je beroepskennis uit te breiden? 

Wij bieden je hieromtrent uitgebreide opleidingsmogelijkheden. Je standplaats is ons hoofdkantoor in Rhoon, je bent echter 

verantwoordelijk voor alle entiteiten die onder de Vertom Groep vallen. Tot slot, niet onbelangrijk, we bieden je een 

marktconform salaris met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 25 vakantiedagen en 9 

compensatiedagen, een premievrij pensioen. 

 

Ben jij klaar voor deze uitdaging? 

Is deze functie jou op het lijf geschreven en hebben we je enthousiast gemaakt maar heb je toch nog vragen neem dan 

contact op met mevrouw Danielle Piek via 010-285 84 40. 

Direct solliciteren dat kan ook graag ontvangen wij jouw schriftelijke motivatie en cv: 

Vertom Holding B.V. 

T.a.v. Mevrouw Daniëlle Piek 

Oever 7 

3161 GR Rhoon 

Per email reageren kan natuurlijk ook via jobs@vertom.nl. 

 

 Wij maken graag kennis met je! 

 

 


