
Quality, Health & Safety, Environmental Coördinator 
 
Astava produceert en vermarkt innovatieve instrumentatie en safety oplossingen voor de 
wereldwijde olie-, gas- en nucleaire industrie.  Astava is wereldwijd actief met belangrijke 
afzetgebieden Europa, Midden Oosten en Azië. Astava heeft een breed portfolio van afsluiters en 
bijbehorende producten, en klant specifieke oplossingen.  
Naast Astava zijn we verantwoordelijk voor Ham-Let Benelux verkoop en logistiek.  
Nu zoeken wij uitbreiding op onze kwaliteitsafdeling. 
 
Werkzaamheden 
Onderhoud kwaliteitssysteem 

• het efficiënter maken en verbeteren van het ISO 9001 gecertificeerde kwaliteit systeem. 
• het behalen van ISO 14001 en ISO 45001 (OHSAS 18001) 
• continue verbeteren van de veiligheid van werk omstandigheden 
• interne audits uitvoeren 

 
Ondersteunen bij 

• inspecties van de eindafnemer 
• certificering van product(groepen) 
• beoordelen leveranciers 
• onderhouden en verkrijgen van goedkeur door klanten 

 
Het afhandelen van 

• afwijkingsrapporten. 
• product documentatie. 

 
Vaardigheden, competenties, eisen 

• Technische opleiding op MBO / HBO -niveau 
• Kennis van arbo-wetgeving 
• Vaardig in de Nederlandse en het Engelse taal 
• Ervaring als preventie medewerker 
• Ervaring op een kwaliteitsafdeling 
• Vaardig met office computer programma’s 

Pré’s 
• Ervaring met documentbeheer 
• Ervaring in de metaalindustrie 

 
Arbeidsvoorwaarden 

• Werken in een dynamische werkomgeving met informele werksfeer 
• Een brede en uitdagende functie met ruimte voor professionele en persoonlijke ontwikkeling 
• Onderdeel uitmaken van een internationale organisatie 
• Salaris en arbeidvoorwaarden worden in overleg opgesteld 

 
Reageren 
Indien je interesse hebt in deze veelzijdige en verantwoordelijke functie bij ons ambitieuze bedrijf, 
stuur dan je CV én motivatie naar punter@astava.com. Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met René Punter Tel: 0522-237030  



Quality, Health & Safety, Environmental Coordinator 
 
Astava produces and sales innovative instrumentation and safety solutions for the global oil, gas and 
nuclear industry. Astava is active worldwide with important markets in Europe, the Middle East and 
Asia. Astava has a wide portfolio of valves and associated products, and customer-specific solutions. 
In addition to Astava, we are responsible for Ham-Let Benelux sales and logistics. 
We are now looking for expansion in our quality department. 
 
Activities 
Maintenance of the quality system 

• improving the ISO 9001 certified quality system. 
• achieving ISO 14001 and ISO 45001 (OHSAS 18001) 
• continuous improvement of the safety of working conditions 
• conduct internal audits 

 
Support at 

• inspections of the end customer 
• certification of product (groups) 
• assess suppliers 
• maintaining and obtaining approval from customers 

 
Dealing with 

• deviation reports. 
• product documentation. 

 
Skills, competencies, requirements 

• Technical training at MBO / HBO level 
• Knowledge of health and safety legislation 
• Proficient in Dutch and English 
• Experience as a prevention employee 
• Experience in a quality department 
• Skilled with office computer programs 

Assets 
• Experience with document management 
• Experience in the metal industry 

 
Terms of employment 

• Working in a dynamic working environment with an informal working atmosphere 
• A broad and challenging position with room for professional and personal development 
• Being part of an international organization 
• Salary and employment conditions are set in consultation 

 
React 
If you are interested in this versatile and responsible position at our ambitious company, send your 
resume and motivation to punter@astava.com. For more information you can contact René Punter 
Tel: 0522-237030 


