Jouw toekomst bij Silt als Kwaliteitscoördinator
Ga jij voor kwaliteit? Hou je van afwisseling? Een coachende rol in de buitenlucht, omringt
door bodemonderzoekers! De regisseur van het kwaliteitssysteem. En durf je nu het verschil
te maken bij een echt bedrijf? Bij Silt ligt een uitdagende kans om als kwaliteitscoördinator al
je vergaarde kennis in de praktijk tot bloei te laten komen. De mensen van Silt heten je van
harte welkom. Wij laten ons graag inspireren door jouw vernieuwende en frisse inzicht. Onze ambitie is een tevreden
klant, waarbij jouw talent een bouwsteen is in een solide fundament. Werken en leren is bij ons een samenspel met
als doel het continue ontwikkelen van mensen in een leuke en vertrouwde omgeving. Ben jij op zoek naar een
inspirerende baan als kwaliteitscoördinator, dan ben je bij Silt aan het juiste adres.
Silt is een bedrijf waar ze weten wie je bent en waar de Brabantse gemoedelijkheid de boventoon voert. Maar bovenal
is Silt een prachtig MKB bedrijf met een groot potentieel en fantastische uitdagingen. Silt is een internationaal
ingenieursbedrijf met een eigen productietak, is actief in geo- en milieutechniek en beschikt over een eigen
geotechnisch laboratorium. Elke dag zijn er ruim 65 bevlogen bodemspecialisten aan het werk vanuit de vestigingen
in Middelbeers en Gouda. Onze organisatiestructuur is plat, heeft korte lijnen in de besluitvorming, is flexibel en heeft
een grote executiekracht. We zijn een onderneming, die evolueert naar een hoger kwaliteitsniveau. Silt wil een
lerende organisatie zijn, waarbij het talent van de mensen centraal staat.

Wat ga jij doen?
De thema’s kwaliteit, milieu, arbo en veiligheid zijn bij Silt verankerd in de strategie. Als kwaliteitscoördinator bewaak
je deze thema’s en je neemt op een coachende wijze je collega’s op sleeptouw. Het is voor jou een uitdaging om
weerstand om te buigen naar een gedegen oplossing. Samen met directie en management dirigeer je Silt naar een
hoger kwaliteitsniveau. Je heb veel ruimte om je werkpakket naar eigen inzicht in te delen. Dit kan op een flexibele
wijze, waarbij persoonlijke ontplooiing en openstaan voor de verrassing belangrijk zijn. Afhankelijk van jouw talent en
capaciteit kan de functie op parttime basis worden ingevuld.

Wat neem jij mee?
Je bent in het bezit van een hbo diploma. Je hebt kennis en ervaring met managementsystemen, vanuit het Veiligheids,
ISO, VCA en CO2 Prestatieladder perspectief. Je hebt inhoudelijke kennis van wet- en regelgeving, die betrekking heeft
op de bodem. Je durft mensen aan te spreken met het doel om de kwaliteit van het werk te verbeteren.

Durf je?
Past deze functie bij jouw talent en brengt deze functie je een stap verder in je persoonlijke ontwikkeling?
We zien uit naar een enthousiaste collega. Geïnteresseerd kijk op www.silt.nl en verras ons middels een reactie naar
m.kolsters@silt.nl of bel Marianne Kolsters, 06 13 41 00 37. Veel plezier en succes met je overweging!

