Heb jij een studie bedrijfskunde, MER, milieukunde, voedseltechnologie of soortgelijk
afgerond en wil je aan de slag in dit vakgebied of je next-step zetten? Dan zoeken wij
jou!

Veelzijdig Adviseur

Kwaliteit, arbo-veiligheid en/of informatiebeveiliging
Als adviseur run je het project – plaats- en tijdonafhankelijk – en voorzie je de klant van
praktische en pasklare oplossingen. Je kunt aan de slag in de vakgebieden kwaliteit, arboveiligheid, informatiebeveiliging en naar wens doorgroeien in milieuzorg,
voedselveiligheid en/of organisatieadvisering. Daarnaast wordt je betrokken in onze
keuken en krijg je de kans door te groeien naar de gebieden die jou het beste liggen.
Ga jij onze klanten adviseren?
We zoeken een adviseur met analytisch vermogen en goede communicatieve
eigenschappen. Een helicopterview met de lef om soms de diepte in te duiken. Daarnaast
heb je de drive om een project tot een goed resultaat te brengen. Je bent de
verpersoonlijking van ons motto: ontzorgt bij certificering en versterkt in bedrijfsvoering.
Je hebt de volgende competenties:
o Je bent proactief en hebt een gezonde dosis lef;
o Je functioneert op HBO werk- en denkniveau;
o Ervaring in één of meerdere vakgebieden is een pré;
o Kan goed zelfstandig werken met de klantwens voor ogen;
o Krijgt energie van het bieden van meerwaarde aan onze klanten;
o Creatief en oplossingsgericht;
o Bij voorkeur uit de regio midden-Nederland.
Wij bieden:
Een baan waarbij je veel vrijheid hebt in je eigen adviesprojecten en agenda. We
verzorgen goede begeleiding en opleidingen om verder in je functie te groeien. Uiteraard
bieden wij passende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een auto van
de zaak, laptop, mobiel en thuiswerkmogelijkheden.
Van Voorst Consult:
Wij zijn een landelijk adviesbureau die organisaties helpt bij het opzetten en beheren
van een praktisch en doelgericht (certificeerbaar) managementsysteem en adviseert in
organisatievraagstukken. We krijgen energie van het opbouwen van een relatie met onze
klanten en het creëren van meerwaarde.
Interesse? Nadere kennismaking? Neem contact op met Gijsbert van Voorst via 06-54 20
13 35 of gvanvoorst@vanvoorstconsult.nl

