
 

 

 

Betere ingrediënten, slimmere recepturen, efficiëntere processen ... Bij Spectro werken 

we elke dag aan de reinigingsconcepten van de toekomst. Next Generation Cleaning 

Solutions noemen we dat. Voor onze klanten betekent dat: hoogwaardige reinigings- 

middelen en innovatieve totaalconcepten waarmee ze het verschil kunnen maken. En 

 voor onze medewerkers: afwisselend werk in een familiebedrijf dat oog heeft voor 

mens en maatschappij. 

 

 

Vanwege een verandering binnen onze organisatie zijn we op zoek naar: 

 

MVO Coördinator (40 uur) 

Met een hart voor duurzaamheid. Die leeft voor kwaliteit, maar ook een goed 

gevoel voor efficiency 
 

- Leef je voor duurzaamheid? 

- Hoe goed herken je patronen in kwaliteitsafwijkingen? 

- Kan je goed samenwerken met mensen van allerlei opleidingsniveaus? 

- Kan je verschillende belangen goed afwegen? 

 

Dan gaan we graag met je in gesprek!  

 

Over de functie 

Als MVO coördinator heb je een gevarieerd takenpakket. Je bent namelijk verantwoordelijk voor kwaliteit 

en beleid t.a.v. maatschappelijk verantwoord ondernemen in de breedste zin van het woord. Je bent 

continue bezig met het verbeteren van duurzaamheidsaspecten, kwaliteit, ARBO en efficiency binnen 

onze organisatie, maar ook met het onderhouden van de diverse kwaliteitssystemen zoals ISO9001, 

ISO14001, GMP en de ‘Charter for Sustainable Cleaning’. Daarnaast ben je ook in samenspraak met R&D 

bezig met (duurzaamheid) productcertificeringen zoals EU Ecolabel en Cradle2Cradle.  

Je bent als schakel tussen verkoop, inkoop, productie en R&D continue aan het zoeken naar de efficiency 

tussen alle afdelingen en de beste oplossing voor Spectro.  

 

De breedte van het takenpakket raakt daarnaast ook kostprijsnacalculaties en klanttevredenheid(rapportages). 

Dagelijks ben je bezig met het continue verhelpen van bottlenecks door de gehele organisatie, het 

coördineren van behandeling van externe en interne klachten, (bijna) ongevallen, incidenten en nog veel 

meer. Daarnaast ben je ook bezig met het instrueren en opleiden van medewerkers met betrekking tot 

kwaliteitsbepalende werkzaamheden en ARBO-zaken binnen Spectro. Je draagt continue nieuwe aspecten 

aan binnen onze organisatie op het gebied van duurzaamheid. Als staffunctie verzorg je diverse 

periodieke rapportages richting de directie en het MT. 

 

 

 

 



 

 

 

En verder … 

 

- Heb je goede communicatieve vaardigheden  

- Heb je ervaring met kwaliteitssystemen zoals ISO9001 of GMP 

- Vind je het leuk om mensen te instrueren, motiveren en opleiden op het gebied van kwaliteit 

- Kan je goed tussen verschillende afdelingen schakelen en ieders belang in het oog houden 

- Kan je goed zelfstandig werken, maar ben je ook een teamplayer 

 

Dit is wat je nodig hebt: 

 

- Een afgeronde hbo-opleiding en -werkniveau 

- Werkervaring in een soortgelijke functie  

- Oog voor detail 

- Stressbestendigheid  

 

Dit is wat we je bieden: 

 

- Een veelzijdige baan bij een innovatief familiebedrijf die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft 

- Veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 

- Ruimte om je takenpakket uit te breiden 

 

Maar lees vooral ook de ‘Werken bij’-pagina op onze website: www.spectro.nl/werkenbij. Daar vertellen 

je toekomstige collega’s over hun werk. 

 

 

Laat van je horen!  
Ben je een spin in het web en heb je kwaliteit en MVO hoog in het vaandel staan? Dan zijn we benieuwd 

naar je verhaal. Mail je CV en uitgebreide motivatie naar po@spectro.nl 

Voor vragen kun je contact opnemen met Pedro Sol via telefoonnummer 0412-0631956.  

 

 

  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs. 

http://www.spectro.nl/werkenbij
mailto:po@spectro.nl

