De Stichting ‘Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname’ (CELOS) is
een toonaangevend instituut voor toegepast en kwalitatief hoogwaardig
onderzoek en dienstverlening in agrarische en bossystemen en draagt hiermee
actief bij aan duurzame ontwikkeling

Binnenkort bestaat er plaatsingsmogelijkheid voor een

Manager Kwaliteitszorg
Doel van de functie
Als Manager Kwaliteitszorg bent u verantwoordelijk voor het borgen en verder ontwikkelen van
het kwaliteitssysteem en het verhogen van het kwaliteitsbewustzijn
Hoofdtaken:
1. Draagt zorg voor het opzetten, implementeren en in stand houden van het
kwaliteitsmanagementsysteem van de laboratoria en/of de afdelingen;
2. Is verantwoordelijk voor de coördinatie van de managementsysteemdirectiebeoordeling,
volgens vereisten van het kwaliteitsmanagementsysteem;
3. Coördineert de samenstelling en geeft het kwaliteitshandboek en andere algemene en
specifieke documentatie (procedures en daarbij behorende formulieren en documenten al dan
niet behorende bij een laboratorium) vrij;
4. Coördineert onderzoek- en verbeterprojecten (teamsturing) in het kader van het KMS;
5. Managet verwachtingen en resultaten;
6. Stelt en managet strategische doelstellingen op;
7. Stuurt medewerkers aan.
Functieprofiel:
U bent een ervaren kwaliteitsmanager en hebt kennis en ervaring met veranderingsprocessen
en de bijdrage van kwaliteitsmanagement daarin. U bent analytisch, hebt het vermogen om te
structureren, procesmatig te denken en hebt organisatie/bedrijfsinzicht, U bent doel- en
resultaatgericht en hebt een pragmatische, realistische, positieve instelling. U bent organisatie, omgevingsbewust en ontwikkelingsgericht. U hebt verbindend vermogen en weet draagvlak te
creëren. U bent adviesvaardig en resultaatgericht.
Functie-eisen
 Afgeronde relevante Bachelor graad
 Ten minste vijf jaren relevante ervaring in soortgelijke functie
 Lead auditors cursus afgerond, bijv. voor kwaliteitsmanagement ISO 9001
 Kwaliteitsmanagers- of soortgelijke cursus;
 Kennis van en ervaring in het uitvoeren van interne audits;
 Afhankelijk van het vakgebied bekend zijn met kwaliteitsbeheersing in laboratoria (ISO
17025, GLP), eisen voor een milieumanagementsysteem ISO 14001, of een
veiligheidsmanagementsysteem OHSAS 18001;
 Goede beheersing van het MS Office pakket waaronder Outlook, MS Project, MS Visio;
 Goede contactuele (overtuigingskracht, luistervaardigheid), en persoonlijke (geduld,
respect) communicatieve eigenschappen;




Proactieve houding en in staat zijn zowel individueel als in teamverband te
functioneren;
Leiding kunnen geven;

Reacties vergezeld van een CV, een motivatiebrief en twee (2) referenties onder vermelding van
“Manager Kwaliteitszorg “indienen bij het hoofd HRM , mw. G. Harlianto MBA, Prof. Dr. Ir. Jan
Ruinardlaan, Universiteitscomplex of per E-mail naar apz@celos.sr.org

