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KAM & VGM coördinator

Branche

Wat ga je doen?

Civiele techniek

Als ervaren KAM & VGM coördinator weet je de organisatie mee te nemen in alle
relevante kwaliteits-, veiligheids-, Arbo-, gezondheids- en milieuprocessen, regels
en richtlijnen. Je hebt een brede zelfstandige rol waarbij jij je richt op het verbeteren
van de arbeidsomstandigheden, kwaliteit van de processen en verhogen van het
bewustzijn ten aanzien van kwaliteit en veiligheid. Je geeft de directie gevraagd en
ongevraagd advies en bent voor de medewerkers het aanspreekpunt als
preventiemedewerker. Je zorgt ervoor dat projecten veilig en volgens de normen
verlopen. Dit pak jij graag met beide handen aan omdat jij mensen en processen
graag beter maakt, resultaten wil zien en dit op een open, transparante en kundige
manier weet te doen.

Locatie
Venneperweg 905, 2152 MD,
Nieuw-Vennep,
Noord-Holland,
Nederland

Plaatsingsdatum
3 mei 2022

Wat zoeken wij?

We zoeken een enthousiaste collega die ervaring heeft met het opstellen van KAMjaarplannen, jaarverslagen en verbetervoorstellen. Je denkt dus mee op strategisch
niveau, maar je zorgt ook voor de praktisch vertaling en uitvoering. Zoals het
houden en begeleiden van de interne en externe audits, het bewaken van keuringen
en inspecties en organiseren van VGM-bijeenkomsten (toolboxmeetings). Door
jouw aanwezigheid slagen we met vlag en wimpel voor alle audits. Je zorgt voor het
continu bevorderen van de veiligheidscultuur binnen onze organisatie. Je stimuleert
verbetering in alle processen en legt dit vast in procedures en werkinstructies.
Samen met de directie en uitvoerders motiveer je onze medewerkers om geldende
veiligheidsvoorschriften en werkinstructies na te leven, zodat we mooie projecten
op topniveau veilig kunnen blijven doen.
Wat verwachten wij van jou?

Relevante HBO opleiding, aangevuld met Middelbaar Veiligheidskundige of
HVK;
Normkennis van ISO 9001/14001/Co2;
Geldig VCA VOL;
Geldig BHV;
Goede communicatieve vaardigheden;
Uiteraard ben jij zelf zeer kwaliteitsbewust en weet je andere daarin mee te
nemen;
Belangrijke competenties in deze functie: Besluitvaardigheid, leiderschap,
samenwerken, coachen, (probleem)analyse, plannen en organiseren en
integriteit;
Ervaring met het schrijven kwaliteitsplannen en verbetervoorstellen;
Rijbewijs B.
Werkervaring:

Ten minste 5 jaar relevante werkervaring met kwaliteits-, Arbo- en
milieuzaken;
Affiniteit met civiele techniek en/of de aannemers branche (ervaring in een
technische / B2B bedrijf is een pré).
Meer weten over deze functie? Mail naar Natasja Schijf / n.schijf@griekspoor.nl.
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Zie jij jezelf bij ons werken? Solliciteer en laat ons weten waarom jij degene bent die
we zoeken. Dan kunnen wij jou een veelzijdige en afwisselende baan in een
dynamisch familiebedrijf aanbieden met veel ruimte voor eigen initiatief en
ontwikkeling.
Meer weten over Griekspoor en wat wij jou te bieden hebben? Bekijk waar je komt
te werken via de ‘Cultuur’ button hieronder.
cultuur
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