
                     

   

 

 
 

De Wittenburg Group is een familiebedrijf dat speciale technische kunststoffen, thermoplastische 

elastomeren en medische polymeren produceert. Al meer dan 115 jaar heeft de Wittenburg Group een 

internationale reputatie opgebouwd als het gaat om technische prestaties, innovatie, kwaliteit en 

betrouwbaarheid. De groep bestaat uit drie productielocaties: Zeewolde, Etten-Leur en Zhuhai (China). 

 

Het Witcom® product aanbod bestaande uit technische high-performance kunststof compounds, wordt 

verwerkt tot een breed scala aan eindproducten in de Automotive, Industriële en E&E markten.  

 

 

PRODUCT STEWARDSHIP &  

REGULATORY AFFAIRS (PSRA) MANAGER 
 

De Product Stewardship & Regulatory Affairs Manager (PSRA) heeft een cruciale rol in het onderhouden en 

verbeteren van de compliance en het levenscyclus management van onze producten. Dit doet hij in nauw 

samenwerkingsverband tussen verschillende interne en externe stakeholders. 

 

 

Jouw uitdaging 

• Je draagt bij aan een veilige werkomgeving en adviseert de organisatie m.b.t. (complexe) ARBO 

vraagstukken; 

• Je bent mede verantwoordelijk voor het onderhouden van de globale PSRA strategie binnen het bedrijf; 

• Je bent proactief in het verbeteren en onderhouden van de PSRA databases waaronder de grondstoffen 

en wet & regelgeving registers; 

• Je onderhoudt proactief de PSRA gerelateerde relaties en instrueert de diverse stakeholders m.b.t. 

nieuwe opkomende wetgevingen, inclusief het aanbieden van pragmatische oplossingen; 

• Je adviseert en begeleid de gehele organisatie m.b.t. (complexe) duurzaamheidsvraagstukken. 

  

 

Jouw Profiel 

• Een Bachelor (HBO) of WO diploma waarbij de voorkeur gaat naar een studie in de Chemie; 

• Minimaal 3 jaar PSRA ervaring met een bewezen staat van dienst in onze branche en in de medische-, 

voedselcontact-, automobiel-, drinkwater- en/of chemische regelgeving industrie; 

• Goede communicatieve vaardigheden en sterk in organiseren, plannen en project management; 

• Affiniteit met chemie, regelgeving en kwaliteitssystemen. 

• Naast Nederlands spreek en schrijf jij vloeiend Engels. Kennis van Duits is een pre; 

• Je bent flexibel en vindt het een uitdaging om complexe problemen op te lossen; 

• Sterk in het bouwen en onderhouden van een netwerk vol expertise. 

• Je bent een teamspeler 

 

 

 

 

 

 



                     

   

 

 

Arbeidsvoorwaarden 

• Een afwisselende positie voor 40 uur per week; 

• Een vaste aanstelling; 

• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden; 

• Een werkgever die investeert in haar medewerkers; 

• Interne opleidingen en mogelijkheid tot verdere studie; 

• Een informele werkomgeving waar het nemen van initiatief en ondernemerschap wordt gewaardeerd. 

Primaire standplaats is Etten-Leur. 

Stuur je CV en motivatiebrief naar HR Wittenburg (HR@wittenburgbv.nl). Voor meer informatie over de 

functie kunt u contact opnemen met  Jop Scholtens (PSRA): jscholtens@wittenburgbv.nl. Bekijk ook onze 

website op: www.wittenburggroup.com. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  


