
 

  

 

 

QESH Medewerker 
Smurfit Kappa Roermond Papier 

 
Veiligheid op de werkvloer, ARBO rondgangen, voorbereiden van ISO-audits en het 

voorbereiden van vergunningsaanvragen. Zijn dat zaken waar jij energie van krijgt? Is 

de samenwerking met de collega’s in de operatie daarbij voor jou een voorwaarde om je 

werk te kunnen doen? Ben je van nature een verbinder en weet je zonder moeite de 

vertaling te maken tussen beleid en voorschriften enerzijds en praktische uitvoering op 

de werkvloer anderzijds? En heb je daarbij ook nog een hands-on en gedreven 

persoonlijkheid? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe QESH medewerker!  

 
Jouw dag bij Smurfit Kappa Roermond Papier 
Als QESH medewerker bij Smurfit Kappa Roermond Papier ben je dagelijks bezig met het 
verbeteren van de werkomgeving op het gebied van Arbo, milieu en product hygiëne. Met jouw 
nieuwsgierige en onderzoekende houding maak je verbinding met de collega’s in de operatie en 
weet je beleid wijzigingen te vertalen naar praktische en toepasbare oplossingen. Je 
ondersteunt en begeleidt de operatie bij het opvolgen van interne meldingen, je denkt mee in 
oplossingen en zorgt voor gestructureerde afhandeling.  
Door jouw pragmatische benadering en je enthousiasme weet je collega’s te bewegen tot 
continu verbeteren. Je doet voorstellen voor verbeteringen aan procedures en werkt aan 
vernieuwende en overzichtelijke beschrijvingen. 
Samen met de QESH-manager ben je als hecht team het gezicht van QESH binnen Smurfit 
Kappa Roermond Papier. 
Uiteraard ondersteun je de QESH manager bij het actueel houden van RIE’s, het ISO 
management systeem en de voorbereiding en uitvoer van interne en externe audits.  
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Jij 
Jij houdt er niet van om op de automatische piloot te werken. Jij wilt afwisseling in 
werkzaamheden én werkplek. Je ambieert een verantwoordelijke functie binnen een organisatie 
die kwaliteit, veilig werken en een duurzaam milieu hoog in het vaandel heeft staan.  
Je wilt jezelf ontwikkelen en doorgroeien op het gebied van arbeidsgezondheid, veiligheid, 
milieu en product hygiëne binnen een operationele omgeving.  
Je hebt geen enkele moeite met het maken van heldere analyses van wat er speelt op de 
werkvloer en weet deze door overtuigingskracht en enthousiasme om te zetten in concrete 
acties. 
Je hoeft nooit aangespoord te worden om dingen af te maken, je bent nieuwsgierig en ziet het 
belang van het groter geheel. Je durft te staan voor je zaak en verantwoordelijkheid en stelt 
daarbij voorwaarden om het te laten slagen, met andere woorden je toont eigenaarschap! 
 
 

Jouw profiel: 
• Je hebt een technische HBO-opleiding, richting Hogere Veiligheidskunde is een pré. 

• Bij voorkeur heb je enkele jaren ervaring in een industriële / productieomgeving met 
aantoonbare affiniteit voor activiteiten op het gebied van arbeidsgezondheid, veiligheid en 
milieu. 

• Kennis van / ervaring met de volgende normen is een pré: 
- ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001, ISO 22000 en FSC/PEFC. 

• Je beheerst naast Nederlands ook de Engelse en Duitse taal. 

• Je wilt 32 tot 40 uur per week werken.  
 

Jouw eigenschappen: 
• Jij staat sterk in je schoenen, laat je niet snel uit het veld slaan. 

• Je bent communicatief vaardig en door je toegankelijke persoonlijkheid maak je snel de 
verbinding met anderen. 

• Met je passie voor continu verbeteren enthousiasmeer en motiveer je anderen. 

• Door een creatieve en praktische aanpak, weet je gemakkelijk de vertaling te maken tussen 
de operatie en het uit te voeren beleid.  

• Je hebt een hands-on mentaliteit en vanzelfsprekend heb inzicht in (technische productie-) 
processen en een passie voor veiligheid. 

 

Wij bieden 
Samen behalen we mooie resultaten waar we trots op zijn. En we willen verder. Continu 
verbeteren zit in onze genen. Daarbij hoort ook persoonlijke groei van onze medewerkers 
waarvoor we volop opleidingsmogelijkheden en de mogelijkheid tot doorgroeien bieden. Van 
ons mag je verwachten dat we een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden bieden. Zo 
bieden we onder andere 25 vakantiedagen, 11,5 ADV dag, een uitstekende pensioenregeling 
en een goed verzekeringsaanbod. 
 

Ben je geïnteresseerd? 
Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met Theo Hermans. 
Voor informatie over het wervings- en selectieproces kun je contact opnemen met Linda 
Veugelers. Beide zijn bereikbaar via nummer 0475 384 444. 
Wil je solliciteren? Stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar onze afdeling HR via hr-
skrp@smurfitkappa.nl. 
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