
 
 
Klaas Puul BV is al decennialang één van de meest toonaangevende producenten 
van verse visproducten in Europa. Van de vangst tot de levering bij de klant: Klaas 
Puul beheert het hele productie- en verwerkingsproces. Dankzij ons hoogstaande 
productiesysteem en authentiek vakmanschap bieden wij de allerhoogste kwaliteit 
in garnalen. 
 
 
 

Binnen onze organisatie zoeken wij tijdelijk een getalenteerde  
 

SHE Manager (40 uur per week) 

 

Als SHE Manager ben je verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van integrale kwaliteitsdoelstellingen, 
als mede, Arbo, milieu en duurzaamheidsdoelen. Jouw kernactiviteiten zijn het opstellen en beheren van het 
SHE-beleid en het behalen en behouden van certificeringen tegen  de hoogst geldende en haalbare 
standaarden.    
 
Daarnaast bestaan jouw werkzaamheden uit: 

• Voorbereiden, implementeren en controleren van de realisatie van het SHE-beleid in 
overeenstemming met bedrijfsbeleid, strategie en doelstellingen; 

• Vertalen van visie en beleid naar operationele uitvoering, concrete doelstellingen en acties voor het 
team; 

• Bewaken en uitvoeren van het Arbobeleid; 

• Bewaken van de wettelijke eisen en vergunningseisen en waar nodig het nemen van maatregelen om 
te blijven voldoen aan de actuele regelgeving van de overheid; 

• Het leiden van een transformatie met betrekking tot het veiligheidsbewustzijn en gedrag; 

• Uitvoeren en ondersteunen bij interne audits en begeleiden van externe audits; 

• Adviseren tot procesoptimalisatie n.a.v.  incidentonderzoeken en veiligheidsinspecties; 

• Adviseren tot procesoptimalisatie n.a.v. audits; 

• Verantwoordelijk voor het up-to-date houden Milieuzaken (als vergunning, energie monitoring en 
afval (water)). 

 
Dit breng jij mee 
In de rol van SHE Manager heb jij een sterke persoonlijkheid en kun je ook in stress situaties adequaat 
communiceren. Je beschikt over een hoge mate van integriteit en bent sterk gericht op samenwerking. Je hebt 
bewezen ervaring met het naar een hoger plan tillen van de kwaliteit van product, proces en mens. Daarnaast 
kun je planmatig en gestructureerd werken, ben je ondernemend, assertief en proactief.  
 
Je neemt de volgende ervaring en vaardigheden mee die jij binnen deze rol kunt inzetten: 

• Je hebt een afgeronde technische HBO opleiding, bij voorkeur richting levensmiddelentechnologie; 

• Minimaal 5-8 jaar werkervaring in voedingsmiddelen concern en leidinggevende SHE posities; 

• Je beschikt over een afgeronde SHE-opleiding en internationaal erkende kwalificaties.  

• Ervaring met SAP systeem is een pré. 

• Kennis van kwaliteitssystemen; 

• Kennis van Arbo- en milieuwetgeving, bedrijfsveiligheidsvoorschriften, vergunning en wettelijk eisen; 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk. Beheersing 
van Frans of Duits is een pré. 

 
Dit bieden wij 
Binnen Klaas Puul kun je rekenen op een plezierige, informele en dynamische werkomgeving met veel vrijheid 
en ruimte voor ontwikkeling. Wij zetten ons niet alleen in voor de tevredenheid van onze klanten, maar ook 
voor de tevredenheid van onze medewerkers. Er zijn mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Verder 
hoort er ook een prima salaris bij inclusief aantrekkelijke secundair arbeidsvoorwaarden. Het gaat om een 
tijdelijk contract (7 maanden). 

 
Je sollicitatie 
Heb jij interesse in deze uitdagende functie bij Klaas Puul BV? Dan zien wij graag jouw sollicitatie tegemoet. 
Stuur je sollicitatie, voorzien van CV en motivatie, per e-mail naar hr@klaaspuul.com t.a.v. Pleuni Oud. Voor 

mailto:hr@klaaspuul.com


meer informatie over deze functie kun je telefonisch contact opnemen met de afdeling HR op 
telefoonnummer 0299-399340. 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


