KAM-coördinator
0,8 fte (m/v)

Aannemer Jansma Drachten B.V. is al bijna 100 jaar een expert in infra, bouw, bodem en
planontwikkeling. Het team van Jansma wordt gekenmerkt door integere, betrokken en innovatieve
deskundigen met oog voor een fijne toekomst. We houden van persoonlijk contact met korte lijnen.
We werken daarom met open deuren voor het beste resultaat.
De uitdaging
Ben jij hands-on, maar heb jij ook oog voor het structureel verbeteren en ontwikkelen van bedrijfsprocessen?
Zie jij het als uitdaging om ons KAM-beleid tot uitvoering te brengen en deze verder te ontwikkelen? Werk je
graag zelfstandig maar lukt het je wel om anderen mee te krijgen in je verhaal? Dan zoeken wij jou!
Jansma Drachten is op zoek naar een ervaren, ondernemende, initiatiefrijke en proactieve coördinator op het
gebied van kwaliteit, arbeid en milieu (KAM). Als KAM-coördinator heb jij niet alleen kennis van de
Nederlandse veiligheidswetgeving, maar let je ook op de risico’s die werknemers op projecten lopen. Met jouw
goede communicatieve vaardigheden weet je de vertaling te maken van de KAM-zaken op de werkvloer naar
de directie. Daarnaast gebruik je jouw kennis en expertise om ons veiligheidsbeleid naar een hoger niveau te
brengen en ons bedrijf voor te bereiden op externe audits.
Verantwoordelijkheden en werkzaamheden
•
Beheren en onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem;
•
Ontwikkelen, implementeren en bewaken van KAM-procedures en veiligheidsplannen;
•
Bewaken en vernieuwen van de RI&E;
•
Melden, registreren en oppakken van klachten, incidenten en/of ongevallen en deze leersituaties
implementeren in toolboxmeetings en het veiligheidsbeleid;
•
Voorbereiden en uitvoeren van inspecties en in- en externe audits;
Over jou
•
Minimaal MBO+ werk & denkniveau,
•
Met diploma afgeronde opleiding, bij voorkeur richting HVK
•
VCA voor leidinggevende
•
Minimaal 2 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur in de bouw
•
Doorzettingsvermogen en resultaatgericht
•
Grote mate van zelfstandigheid maar wel in teamverband kunnen werken
•
Bruggenbouwer, flexibel, analytisch
•
In bezit van rijbewijs B
Wat bieden wij
Een contract op basis van de Bouw & Infra CAO. Naast deze goede primaire arbeidsvoorwaarden bieden wij jou
ook uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een gunstige pensioenregeling en een
collectiviteitskorting op je zorgverzekering. Ook krijg je voldoende gelegenheid om opleidingen of cursussen
te volgen, die voor jouw functie belangrijk zijn.
We bieden je een jaarcontract met zicht op een vaste aanstelling.
Ben jij onze nieuwe collega?
Mail je motivatie en CV naar info@jansma.biz t.a.v. de heer G. Kempenaar.
Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met ons via telefoonnummer 0512 - 33 40 70.
Acquisitie door werving -en selectiebureaus wordt niet op prijs gesteld.
Ook niet het vrijblijvend toesturen van cv’s.
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