
ATK, vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle, is een 
onafhankelijk & officieel organisme erkend als E.D.T.C. (Externe Dienst 
voor Technische Controles).

ATK biedt een uitgebreid gamma aan van diensten die ertoe bijdragen 
mens en milieu te beschermen tegen de schadelijke invloeden van 
techniek en industrie. Daartoe voert ATK door de wet voorziene controles 
uit op toestellen en installaties en stelt vast of deze conform zijn met de 
vigerende wetgeving en normen.

ATK behartigt de belangen van gebruikers van toestellen en installaties en 
controleert in opdracht van alle belangrijke industriële sectoren, lokale en 
nationale overheden en in de particuliere sector.

Sinds de oprichting in 1962, volgt ATK de reglementering in zijn activiteitsdomein nauwgezet op. 
Daardoor kunnen de klanten van ATK maximaal gebruik maken van de ruime ervaring die werd 
opgebouwd. Ter versterking van het directieteam zijn we op zoek naar een enthousiaste:

Business Unit Manager met focus op kwaliteit

Je functie :
Je stuurt samen met het directieteam de onderneming aan. Daartoe krijg je na een intensieve training 
on the job volgende taken & verantwoordelijkheden :

• Je wordt verantwoordelijk voor je eigen klantenportfolio. Hierbij onderhoudt je actief de 
relaties met de klanten waarvoor je dossierbeheerder wordt. Je bent het eerste aanspreekpunt
voor je klanten waarbij je als schakel fungeert tussen de klant en de interne organisatie. 

• Je geeft leiding aan een team van inspecteurs. Daarbij ben je een spil bij de opvolging van 
procedures & de verslaggeving in het kader van ons integraal kwaliteitssysteem. 

• Je werkt mee aan het efficiënt organiseren van de planning en uitvoering van de controles. 
• Je werkt nauw samen met de huidige kwaliteitsverantwoordelijke voor de uitwerking van 

interne procedures en richtlijnen. Op termijn wordt je ook verantwoordelijk voor 
kwaliteitszorg en introduceer & implementeer je organisatorische en technische 
verbeteringen. 

Je profiel :
Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde en gedreven kandidaat (m/v) die zich gemakkelijk weet te 
integreren in een team.

• Je beschikt over een universitair of Master diploma 
• Je hebt ervaring met klantenbeheer en je bent relatiegericht
• Je hebt ervaring in industrie of met veiligheids- en milieubeheer.
• Je werkt nauwkeurig & resultaatgericht.
• Je hebt leidinggevende capaciteiten.
• Je kan vlot communiceren met interne & externe gesprekspartners van alle niveaus.

Wij bieden jou :
• Een voltijdse, boeiende en gevarieerde job in een stabiel en evenwichtig groeiend bedrijf.
• Je maakt deel uit van een professioneel en gemotiveerd team waarin collegialiteit centraal 

staat.
• Aantrekkelijk salarispakket en een uitgebreid gamma van extra legale voordelen 

(firmawagen, verzekeringen, dagvergoeding, ...), in overeenstemming met je kennis & 
ervaring.

• Een uitdagende functie met verantwoordelijkheid en een uitstekende werk-privé balans.
• Een rustige en groene omgeving in Bonheiden. 

Interesse ?
Stuur je sollicitatie met CV & duidelijke omschrijving van je werkervaring naar : 
ATK, Mechelsesteenweg 247, 2820 Bonheiden, e-mail: kb@atk.be.


