
 Vacature 

  

  
Health, Safety & Quality Officer 
 
 
 

Als Health Safety & Quality Officer ben je actief op het platform, passage en in onze warehouse en ziet toe op het  
correct en veilig werken van de medewerkers. Je spreekt medewerkers aan op onveilige werksituaties en doet 
aanbevelingen om tot structurele verbetering te komen. 
 
 
  

Taken en verantwoordelijkheden:  

De Health Safety & Quality Officer is verantwoordelijk voor onder andere de onderstaande taken. 
 

• Je stimuleert het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers; 

• Het toezien op de veiligheid van de werkzaamheden binnen de organisatie; 

• Aanpassen en opstellen van procedures en/of werkinstructies bij veranderingen in de wetgeving, organisatie 
en/of werkprocessen die invloed hebben op de arbeidsomstandigheden; 

• Onder de aandacht houden van HSQ-acties binnen de organisatie waaronder het plan van aanpak obv de 
RI&E; 

• Het uitvoeren van onderzoeken bij veiligheids- en milieu incidenten en (bijna) ongevallen, het  
zorgen voor een gedegen analyse en rapportage en de opvolging van de hieruit volgende verbeterpunten;  

• Het melden van schades en incidenten aan betrokken partijen (o.a. intern, arbeidsinspectie, ILT, luchthaven, 
en luchtvaartmaatschappijen); 

• Je verzorgt schriftelijke rapportages/presentaties, trendanalyses n.a.v. incidenten, inspecties, externe audits 
ed.; 

• Het uitvoeren van controles op de naleving van de wettelijke ARBO voorschriften. Het onderkennen van 
knelpunten en het lokaliseren van oorzaken. Het opstellen van verbetervoorstellen voor veiligere werksituaties; 

• Input geven op het opstellen van lokale trainingen conform de Menzies  luchtvaartmaatschappijen en lokale 
regelgeving; 

• Het uitvoeren en begeleiden van audits/inspecties en het ondernemen van acties n.a.v. audits/inspecties, 
zowel voor intern als externe partijen. 

 

  

 



  

 

Functie eisen:  

• HBO werk- en denkniveau; 

• Kennis van veiligheidsmanagement, arbo wet- en regelgeving en (inter)nationale wet- en regelgeving; 

• Ervaring met luchtvracht en/of ervaring in de luchtvaart is een pre, maar geen must; 

• Kennis van ISAGO, ISO90001 en kwaliteitsystemen is een pre, uitstekende Excel, Word kennis is een must; 

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

• Je bent een stevige persoonlijkheid met een goed analytisch vermogen. Je beschikt over een proactieve, 
oplossingsgerichte instelling. Je ziet het werk, je bent flexibel en zelfstandig, maar ook sociaal vaardig en een 
teamspeler. Je weet mensen op een positieve manier te stimuleren en te overtuigen. Je communiceert 
gemakkelijk op alle niveaus. 

 

  

 

Wij bieden je een verantwoordelijke en zelfstandige functie midden in de dynamiek van de internationale luchtvaart. 
Diversiteit gegarandeerd, je werkgebied is van warehousing, het laden/lossen van vrachtvliegtuigen, tot en met 
check-in & boarding en het laden/lossen van passagiersvliegtuigen. 
De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag t/m vrijdag, waar nodig ook in het weekend/avonden. 
 

  

Sollicitaties 
 
Heb je interesse in bovenstaande functie, dan verzoeken wij je een sollicitatiebrief inclusief CV te mailen naar de  
afdeling Human Resources personeelszaken@menziesaviation.com.   
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