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Jij hebt je nieuwe uitdaging gevonden als   

KAM coördinator fulltime M/V 

bij een prettig en collegiaal bedrijf! Knipscheer Infrastructuur is een dynamische onderneming die groeit door 

o.a. de bouw van prachtige grote maar ook interessante kleinere civieltechnische en infrastructurele werken.  

We hebben een mooie kans voor jou!  

 

Als KAM coördinator ben jij de verantwoordelijke voor alle processen op het gebied van kwaliteit, 

arbeidsomstandigheden en milieu. Ook creëer je draagvlak voor kwaliteit, arbeidsgezondheid, arbeidsveiligheid 

en milieu en vervult de brug tussen medewerkers en directie. Je werkt nauw samen met een andere KAM 

coördinator binnen de Knipscheer Infra Groep die vanuit Emmeloord werkt. 

Tot je uitdagingen behoren: 

– Het coördineren van de kwaliteitszorg, ook met betrekking tot milieu en veiligheid; 

– Het bewaken van het kwaliteitsbeleid en het verzorgen en implementeren van veiligheidsprocedures; 

– Het opstellen en controleren van V&G-plannen in overleg met de werkvoorbereiding; 

– Het actueel houden van het KAM-zorgsysteem; 

– Het onderzoeken, registreren en archiveren van ongevallen; 

– Het leveren van input-en het mede opstellen van de jaarlijkse management review; 

– Het opstellen en het geven/bijwonen van toolboxmeetingen en het uitvoeren van werkplekinspecties. 

 

Verder 

– Ben je verantwoordelijk voor het coördineren en begeleiden van audits; 

– Zorg je voor de aanwezigheid van preventiemiddelen binnen de organisatie en de keuring hiervan; 

– Ben je actief betrokken bij het onderhouden, verbeteren en uitdragen van de BRL7000 en BRL 70004; 

– Houd je je bezig met activiteiten van de werkgroepen tot verbetering van kwaliteit, Arbo (V&G) en     

milieuzaken. 

Wij vragen van jou: 

– Een MBO werk- en denkniveau (een afgerond MVK diploma is een pré); 

– Enkele jaren relevante werkervaring in een vergelijkbare functie; 

– Kennis van en ervaring met managementsystemen waaronder: ISO9001:2015 en VCA; 

– Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

Wij bieden jou:  

– Een uitdagende, afwisselende fulltime baan met uitzicht op een vast contract;  

– Een functie met leuke ambitieuze vakgerichte collega’s bij een middelgroot infrabedrijf met een platte 

organisatiecultuur en een prettige werksfeer; 

– Een passend marktconform salaris. Knipscheer Infrastructuur werkt binnen de CAO Bouw en Infra. 

– Opleidingen, trainingen en cursussen, die aansluiten bij je functie en ambities; 

– Goede arbeidsvoorwaarden zoals BPF-pensioenregeling, bedrijfsauto, laptop en mobiele telefoon; 

– Regelmatig gezellige en informatieve bijeenkomsten met medewerkers. Denk aan een zomer-BBQ, 

winterfestijn, jubileumfeestjes en inhoudelijke update bijeenkomsten. 

 

Enthousiast geworden? 

Reageer direct op deze vacature door je CV en een korte motivatie te mailen naar Ninke Wentink.   

Wij nemen dan z.s.m. contact met je op. E n.wentink@knipscheer.com  

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Steven Jansen M 06 – 5342 9997. 


