
 

  

HBO AFSTUDEERDER QUALITY HEALTH SAFETY 

ENVIREMENT M/V 

 
Op onze afdeling QHSE hebben we plaats voor een enthousiaste student met een 

proactieve- en leergierige houding.  

Als afstudeerder ondersteun je de afdeling QHSE in de dagelijkse werkzaamheden. Je 

denkt mee over verschillende quality vraagstukken, bijvoorbeeld het toepassen van 

veiligheid in de organisatie en diverse ISO certificeringen. 

Je toont initiatief en kunt zelfstandig werken.  

 
O R G A N I S A T I E  

 

 

Hencon is al meer dan 50 jaar een wereldwijde producent van speciale voertuigen.  

Zij zet de nieuwe standaard op het gebied van engineering, productie en onderhoud van 

betrouwbare, speciale en op maat gemaakte voertuigen voor de aluminiumindustrie,  

mijn- en bosbouw. 

De organisatie richt zich op flexibiliteit, hoge kwaliteitsnormen en klanttevredenheid. 

De komende jaren wil Hencon verder groeien in de aluminiumindustrie, mijn- en 

bosbouw met mobiele-en stationaire oplossingen.  

Er zijn internationaal vestigingen in onder andere Rusland en Zuid-Afrika.  

Vanuit het Nederlandse hoofdkantoor in Ulft worden al deze vestigingen bediend. 

 
 
 

D I T  G A  J E  D O E N  
 

 

 Je krijgt de kans om als afstudeerder ervaring op te doen in een verbetertraject ten 

aanzien van:  

De NEN-9140 en NEN-3140 en ISO 9001. 

Hierin ga je de risicoanalyse bekijken en uitwerken aan de hand van onderstaande 

uitgangspunten. Je krijgt de kans hier praktische invulling te geven aan de 

implementatie in de organisatie. 

 

• Praktische invulling geven aan de veiligheidsclassificatie tijdens de risico-analyse 

in de vorm van een uitwerking van de te volgen stappen; 

• Onderzoeken / uitwerken van de impact van normen te hanteren welke 

toepasbaar zijn voor medewerkers;   



 

  

• Voorstel voor een procedure voor de onderbouwing van de gekozen oplossing 

voor de risicoreductie; 

• Uitwerken van minimaal één voorbeeld en deze toepassen in de praktijk; 

• En je denkt mee in hoe wij onze processen kunnen verbeteren en ons verder 

kunnen professionaliseren. 

 
 
 

W A T  W I J  V R A G E N  
 

 

HBO werk- en denkniveau, afstudeer student met de volgende kwaliteiten: 

• Je bent flexibel en accuraat; 

• Je bent zelfstandig; 

• Je communiceert in het Nederlands en Engels; 

• Je bent collegiaal en behulpzaam. 

 
 

 
W A T  W I J  B I E D E N  

 

 

Een leerzame periode bij een mooie ambitieuze organisatie, met vrolijke collega’s 

waarbij hard werken en een goede sfeer samen heel belangrijk worden gevonden.  

• Je krijgt een goede en gedegen stagebegeleiding; 

• Vanzelfsprekend een stagevergoeding, passend bij de afstudeeropdracht; 

• Ruimte voor nieuwe initiatieven. 

 

Bij ons kun jij een brede ervaring opdoen in veel aspecten van het QHSE vak.  

Hencon biedt een veelzijdige en uitdagende afstudeerplaats. Een gemotiveerd en 

enthousiast team helpt je graag op weg en werkt samen met jou aan het beste resultaat!  

 
 
 

G A  J E  E R V O O R ?  
 

 
Stuur dan je CV voorzien van een persoonlijke motivatie naar Margot Lamers HR 

Manager, mlamers@hencon.com 

Je kunt voor meer informatie telefonisch contact opnemen op +31 (0) 315695485  

of +6 30817268. 
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