
 

 

Kwaliteitsmanager 
 Bouwer | Duurzaam | Circulair 

 
 

 
 
 

Missie:  
Het mede-opzetten en perfectioneren van een “kwaliteitshuis” (Kwaliteits- en 
Milieumanagementsysteem). Het kwaliteitshuis waarborgt dat het product voldoet aan alle eisen 
die gesteld worden om zand en grind te vervangen als bouwgrondstof. 
 
Ben jij geïnteresseerd in duurzaamheid en circulaire economie? Wil jij werken bij een bedrijf dat 
gericht is op technologie, groei en het creëren van een duurzame toekomst?  
 

Blue Phoenix Group building a sustainable future 

Blue Phoenix Group is een jonge dynamische organisatie en marktleider in het verwerken van 
bodemas, zij zijn actief op 4 continenten; Europa, Verenigde Staten, Azië en Australië. Blue 
Phoenix Group ziet vuilstortplaatsen niet als de laatste bestemming van bodemas.  

Zij zien nieuwe toepassingen; materialen waarmee je o.a. gebouwen en snelwegen kan maken. 
Zij zien metalen geschikt voor auto’s, computers en mobiele telefoons etc.. En zij zien dat in de 
toekomst afvalverwerkingscentrales volledig circulair zijn.  

Voor Blue Phoenix Group geldt dat er niet zoiets bestaat als afval. Hun missie is 
afvalverwerkingsbedrijven te helpen te recycleren wat wordt gezien als niet-recyclebaar.  

Met deze overtuiging heeft Blue Phoenix Group een plant ontwikkelt om was-technologie te 
bieden waarmee mineralen kunnen voldoen aan de “Green Deal”. 

 Deze “Green Deal” is opgezet door de Nederlands Overheid en de Nederlandse 
afvalverbrandingsbedrijven om alle verwerkte mineralen als een vrij toepasbaar product in de 
vorm van bouwgrondstof, mogelijk te maken  op de Nederlandse markt.  

  



 
 
Jouw functie 
De Kwaliteitsmanager is verantwoordelijk voor het opbouwen en beheer van het Kwaliteits- en 
Milieumanagementsysteem. Je bent continue bezig met het verbeteren van de processen en 
producten. Onder producten wordt verstaan o.a. mineralen die na behandeling (direct) moeten 
voldoen aan de eisen gesteld aan een vrij toepasbare bouwstof. Een andere belangrijke 
doelstelling is het optimaliseren van de metaalrecovery. Het implementeren en borgen van, het 
door de medewerkers gedragen en uitvoerbare procedures en instructies, is hierbij een 
randvoorwaarde. Jij bent bekend met de geldende wet- en regelgeving en bewaakt de 
procedures en vergunningen.  
 
Als Kwaliteitsmanager ben jij het sturende en lerende vermogen van de operatie en minimaliseer 
je herhaling van eerder gemaakte fouten. 

 
Wat ga je doen 

• Opbouwen Kwaliteits- en Milieumanagementsysteem; 
• Optimaliseren, bewaken en borgen van de kwaliteit van de mineralen (acceptatie, 

keuring en certificering); 
• Optimaliseren, bewaken en borgen van de metaal terugwinning (grade, recovery, 

analyse); 
• Initiëren, coördineren, bewaken en aansturen van kennis en technologie vereiste (R&D) 

projecten voor de operatie; 
• Aansturen, begeleiden en opleiden van proces engineers/kwaliteitsmedewerkers; 
• Implementeren van Data analytics om zo de operatie data gedreven te maken; 
• Bewaken van omgevingsvergunning en ontwikkeling milieuwetgeving (opzetten 

kwaliteitssysteem); 
• Invulling geven aan het acceptatie-protocol van binnenkomende bodemassen; 
• Plannen en opdracht geven voor keuringen (o.a. acceptatie, keuringen, milieuwetgeving) 

en analyses; 
• Verzorgen van jaarlijkse Green Deal rapportages voor diverse klanten: 
• Contact onderhouden met toezichthouders en extern stakeholders; 
• Opzetten professionaliseren van het laboratorium. 

 

Wat breng je mee 
• Minimaal 5 jaar ervaring als kwaliteitsmanager in groot grond-/mineraalverzet en/of 

recyclingbranche; 
• Aantoonbaar kennis van wet- en regelgeving Afvalstoffen; 
• Ervaring met operationele data-analyse in de sector industriële processen is een pré; 
• Ten minste HBO niveau 
• Analytisch, praktisch, stressbestendig en weten van aanpakken; 
• Uitstekende communicatievaardigheden in het Nederlands en Engels zowel gesproken 

als in schrift 
 



 
Wat biedt Blue Phoenix Group jou 
Een zelfstandige en dynamische baan met ruimte en mogelijkheden om je talenten in te zetten 
en verder te ontwikkelen. Hierbij bieden zij je een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden, 
een marktconform salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 

YVY | advice search match  

Bij YVY | advice search match gaat het om jou. YVY is jouw carrière coach.  
Jij bent uniek. Jij bent niet in een hokje te plaatsen.  
Je wilt een serieuze sparring partner voor jouw carrière.  
Je bent ambitieus, hoog opgeleid en bezit een gezonde dosis zelfreflectie.  
Je vindt het belangrijk dat het bedrijf waar jij voor werkt jouw visie en opvattingen deelt.  

 
Meer informatie  
Yvette van der Vliet 06 551 84 064 yvette@yvy.nl 
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