Keizerstraat 24-26,
3417 EB Montfoort

KAM Coördinator Bouw
Een inspirerende veiligheidsdeskundige

Vacaturenummer: 1590

Vacature:
Is het jouw persoonlijke missie om te zorgen voor optimale kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid in
de bouw? Dan is de vacature KAM Manager bij een ontwikkelende bouwer in de regio ZuidHolland de perfecte match voor jou. Als KAM Coördinator ben jij ervoor verantwoordelijk dat de
organisatie voldoet aan de eisen voor MVO- en kwaliteitscertificering, en dat de projecten volgens
de regels worden uitgevoerd. Jij houdt de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid,
veiligheid en milieu nauwlettend in de gaten en stelt de interne procedures en processen bij waar
nodig. Ook zet je de thema's duurzaamheid, kwaliteit, veilig bouwen en milieu op de agenda bij je
collega's in de gehele organisatie en adviseer je ze hierover. Jij:

zorgt voor een uitstekend systeem voor kwaliteitsmanagement;
ziet toe op het naleven van de hedendaagse eisen en normen;
verbetert kwaliteit met behulp van lean werken en automatisering;
onderhoudt contact met de relevante instanties en adviseurs.

Functieprofiel:
Als KAM Manager ben je sterk overtuigd van het belang om veilig, duurzaam en maatschappelijk
verantwoord te bouwen, en bezit je het enthousiasme en de overredingskracht om dit over te
brengen op collega's. Jij hebt ervaring met het onderhouden van kwaliteitsmanagementsystemen
en je weet veel van de actuele (ISO) normen en certificering. Je kunt anderen motiveren,
verbinding brengen en draagvlak creëren binnen de organisatie. Verder beschik je over:

hbo werk- en denkniveau;
ten minste diploma Middelbaar Veiligheidsdeskundige (HVK is een pre);
minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
interesse in LEAN werken en inzicht in processen;
een VCA VOL certificaat.

Bedrijfsprofiel:
Deze opdrachtgever is een ontwikkelende bouwer die zich met name richt op de binnenstedelijke
woningbouw en -renovatie. Door innovatieve oplossingen en ideeën te bedenken wordt een
optimale leefomgeving gecreëerd voor de eindgebruiker. Duurzaamheid, samenwerking en
vernieuwing staan hierbij centraal. Er wordt veel geïnvesteerd in het werkplezier en de
persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Ben jij een nieuwsgierige teamplayer met ambitie?
Dan zit jij hier perfect op je plek.

Geboden:
uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid;
alle mogelijkheden om door te groeien en te leren;
werken in een fijne sfeer en een betrokken team;
uitstekende primaire en secundaire voorwaarden.

Reageren:

T 085-7607860
E info@sevenoaks.eu
I www.sevenoaks.eu

Ben jij geïnteresseerd in bovenstaande functie en herken jij jezelf hierin? Solliciteer dan direct!
Wij sturen je zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging en geven je inzicht in de eventuele
vervolgstappen.
Seven Oaks bv
Keizerstraat 24-26
3417 EB MONTFOORT (U)
T +31 (0)85 760 78 60
Heb je een vraag over deze vacature of wil je meer informatie? Neem dan 24/7 contact op met
Richard Hol via +31 (6) 22242707.
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