ISO 9001:2015 – Risicogebaseerd
denken

ISEKI Europe: milieuvriendelijk beleid met ISO 14001
certificaat

De publicatie van de nieuwe versie van de
norm heeft voor een grondverschuiving
gezorgd in “kwaliteitsland”. Het
risicogebaseerd denken heeft immers een
meer dan prominente plaats ingenomen en dit
blijft bij de meeste organisaties ongetwijfeld
niet zonder gevolgen.
Volgens de nieuwe eisen van ISO 9001:2015
kan/mag elke organisatie op basis van een
gedegen risicobeheerssysteem zelf bepalen
welke beheersmaatregelen nodig zijn om
geïdentificeerde risico’s en gevaren het hoofd
te bieden. De kunst is dus om risicosturing
expliciet én pragmatisch te implementeren in
bestaande bedrijfsprocessen. Hiervoor
hebben de consultants van De Putter & Co
een specifieke management tool ontwikkeld
die een organisatie helpt bepalen wie
enerzijds haar belanghebbende partijen zijn en
anderzijds op welk domein met welke risico’s
rekening gehouden dient te worden (Business
Risk Analysis Tool).
Indien u meer details wenst over dit
onderwerp, neem dan vrijblijvend contact met
ons op.
www.deputter.co

info@deputter.co

Succesvolle rekrutering van 2 inside
sales medewerkers voor Autorola
Belgium Luxemburg
Autorola Belgium Luxemburg behoort tot de
Deense Autorola groep die werd opgericht in
2004. Zij zijn ondertussen uitgegroeid tot
Europees marktleider in online remarketing,
met name in cars, trucks, vans en machinery.
Het bedrijf behandelt en verkoopt meer dan
250.000 voertuigen per jaar op hun online
veilingsite en heeft meer dan 70.000
geregistreerde kopers en verkopers in 17
landen binnen Europa. Autorola zorgt voor het
efficiënt en transparant beheren en/of
verhandelen van voertuigen onderbouwd met
real time voertuig- en marktinformatie met als
doel een risicoverkleining en rendementsverbetering te realiseren.
Om de verdere groei van de onderneming
mee te waarborgen, zijn we bij De Putter & Co
op zoek gegaan naar 2 gedreven inside sales
medewerkers. Pieter Willemse alsook Mario
Bosch, met zijn ervaring binnen de
veilingsector, vervoegden Autorola en zijn
ondertussen aan het werk binnen de teams
‘cars, trucks & machinery'.
Klant: Autorola
www.autorola.be

Agenda
•

Op maandag 20 maart 2017
organiseert De Putter & Co om 17u30
in de kantoren te Antwerpen een
infosessie rond AEO (Authorised
Economic Operator)
info@deputter.co

ISEKI is een Japans bedrijf, opgericht
in 1926 en gespecialiseerd in de
productie van land- en tuinbouwmachines. Wereldwijd telt dit bedrijf
meer dan 4.500 medewerkers.
Sinds eind 2016 is het Europese
hoofdkantoor van ISEKI te Zaventem
gecertificeerd volgens de internationale
milieunorm ISO 14001:2015.
Deze certificatie is het resultaat van een doorgedreven
samenwerking met De Putter & Co om een milieumanagementsysteem te implementeren dat zich richt op het beheersen en
verbeteren van prestaties op milieugebied. Via het systeem
besteedt de organisatie structureel aandacht aan het milieu in haar
bedrijfsvoering waarbij het voldoen aan wet- en regelgeving en het
beheersen van milieurisico’s centraal staan.

Nieuwe Transport & Logistics Manager
bij Prayon in Puurs
Prayon bestaat als producent in
de chemische sector sinds de
jaren 1880 – met Belgische
roots – en is sindsdien steeds
gegroeid, zodat het bedrijf
vandaag wereldleider is in
fosfaten en afgeleide producten.
Het bedrijf stelt zo’n 1.500 medewerkers te werk
en heeft een omzet van € 690 miljoen.
Voor de productieplant in Puurs, werd beroep
gedaan op de consultants van De Putter & Co voor
de rekrutering van een transport & logistics
manager. In deze rol start Maarten Jacobs,
met een logistieke expertise en people management
ervaring.
Klant: Prayon
www.prayon.com

Klant: ISEKI Europe
www.iseki.co.jp

De groei van Legio Group uit zich eveneens in
aanwervingen
Legio Group is de overkoepelende
organisatie achter de winkels X²O en
Overstock. Ze bieden logistieke
ondersteuning voor een 55-tal
verkoopspunten verspreid over België
en Nederland en garanderen met hun
geoliede logistieke organisatie een
perfecte service naar hun klanten toe.
Het bedrijf heeft dan ook een sterke reputatie opgebouwd en is in
volle groei.

Marketing & Product Manager voor
Mitsubishi bij Beherman Motors
Beherman Motors is onderdeel van de groep
Beherman in Bornem en verdeelt als zelfstandige
invoerder de voertuigen van Mitsubishi in België en
Luxemburg via een 90-tal dealers en agenten.
Mitsubishi maakt zich klaar voor een nieuw gamma
aan kwaliteitsvolle producten die het merk verder
zullen doen groeien.

Om deze groei op te vangen, besloot het management van de
organisatie de rekrutering van een transport & logistics coördinator
uit te besteden aan De Putter & Co. Bart Nelis neemt deze rol op
zich vanuit het hoofdkantoor in Oostkamp en de logistieke plant in
het Antwerpse.

Om deze ontwikkelingen voor de
personenwagens en SUV’s van het
merk te verwezenlijken,
rekruteerden de consultants van
De Putter & Co een marketing &
product manager. Cedric Dervoigne
startte recent in deze functie, en zal
het marketing en product team
aansturen.

Klant: Legio Group
www.x2o.be

Klant: Beherman Motors
www.mitsubishi-motors.be

www.overstock.be

Blijvende kwaliteit en veiligheid voor Euroports
Belgium

Deny Logistics trekt de kaart van
business development

Euroports, een internationale groep met vestigingen in maar liefst
11 verschillende landen, biedt een ruim gamma aan van transport
en logistieke oplossingen. De core business van het bedrijf ligt in
Terminal Operaties, Transport Services, Freight Forwarding en
Contract Logistics.

Deny Logistics
groeide als
pionier in
douane begin
1900 tot een
hedendaagse
‘state of the art’ logistieke dienstverlener met een
centrale ligging in Rekkem bij Kortrijk.
Vakbekwaam personeel, jarenlang opgebouwde
know-how en de modernste infrastructuur zijn dé
pijlers voor een optimale dienstverlening inzake
transport & distributie, warehousing & value added
services, douane en expeditie.

De groep is toegewijd aan de hoogste normen van kwaliteit,
gezondheid, veiligheid en milieu (QHSE). Voor Euroports is geen
inspanning te veel om te zorgen voor een zo veilig mogelijke
werkomgeving voor zijn werknemers en bezoekers. Men is ervan
overtuigd dat deze focus op kwaliteit en veiligheid een tweede
natuur moet zijn in alle aspecten van het dagelijkse werk.
Ter voorbereiding van de externe ISO 9001 en OHSAS 18001
audits deed Euroports Belgium beroep op De Putter & Co. Er
werden ver doorgedreven interne audits georganiseerd en een
aantal optimalisaties naar voor gebracht voor een verdere
professionalisering van het reeds efficiënte kwaliteits- en
veiligheidsmanagement systeem.
Klant: Euroports Belgium
www.euroports.com

Om de ambitieuze doelstellingen van de
onderneming te behalen, werd gekozen voor de
consultants van De Putter & Co voor de zoektocht
naar een ervaren business development manager.
Met een jarenlange ervaring in de verkoop van
transportoplossingen, startte Angel Herrero in deze
uitdagende functie.
Klant: Deny Logistics
www.denylogistics.com

