KAM coördinator Nieuwegein (0,6 fte)
Vanwege een substantiële en structurele uitbreiding van ons werkpakket zijn we op zoek naar een
KAM coördinator. Het betreft een nieuwe functie binnen onze organisatie.
De functie
In deze functie willen we een aantal taken samenvoegen die op die moment bij verschillende
medewerkers binnen en buiten de organisatie zijn belegt. Op die manier krijgen we een expert
binnen onze organisatie. We zijn op zoek naar iemand die zich prettig voelt in deze expert rol.
Het wordt een brede functie waarbij je veel contact hebt met de werkvloer en daarbij hands on actief
begeleiding biedt. Dit gaat bijvoorbeeld om de begeleiding van projecten die we uitvoeren in
vervuilde grond maar ook in het opstellen van V&G plannen en het daarin begeleiden van de
collega’s die de werkzaamheden uitvoeren. Ook handel je incidenten af en coördineer je de
communicatie hiervan met de verschillende partijen (opdrachtgever, bevoegd gezag, interne
organisatie).
Verder ben je ook verantwoordelijk voor alle certificeringen. Om het voortbestaan van de
organisatie te waarborgen zijn deze van het grootste belang. Je verzorgt hierbij de interne audits, lost
eventuele problemen in overleg op of doet aanpassingen en begeleid de externe audits..
Kortom alles wat met VGMK te maken heeft ligt bij jou. Binnen de functie leg je rechtstreeks
verantwoording af aan de bedrijfsleider.
Profiel
Het is van het grootste belang dat je aansluiting hebt met de uitvoerders en ploegen die de
werkzaamheden uitvoeren. In toolboxen, startwerkoverleggen en werkplekinspecties moet je over
kunnen brengen waarom het belangrijk is dat er bepaalde werkwijzen gehanteerd worden. Ideaal
gezien begrijp je de techniek al waar de mannen mee werken want ook technische wijzigingen moet
je over kunnen brengen. Stukken schrijven kun je goed. Dit is van belang bij het schrijven van
incidenten rapporten (incidenteel), het opstellen van digitale toolboxen maar ook in de
communicatie met opdrachtgevers. Omdat het een brede functie is en jij de expert bent zorg je
ervoor dat je altijd op de hoogte bent van de actuele regelgeving.
Daarnaast:
- Heb je een afgeronde MVK of HVK opleiding
- Ben je administratief sterk
- Heb je een no nonsens mentaliteit
- Beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden
- Heb je enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie
Wij bieden
Een verantwoordelijke, zelfstandige en afwisselende baan binnen een relatief jonge onderneming
met zeer korte lijnen en een prettige werksfeer. Het betreft een fulltime dienstverband met een
marktconform salaris. De cao metaal is van toepassing. Het betreft een parttime functie voor 24 tot
28 uur. Bij voorkeur te verdelen over 5 dagen per week we zijn hier echter flexibel in.
Interesse
Word jij enthousiast van deze functie? Solliciteer dan!
Over ons
Quint & v. Ginkel is een organisatie gespecialiseerd in het verzorgen van ondergrondse infrastructuur
(Laag- en middenspanning, Gas, Water, CAI, KPN) en openbare verlichting.

Wij richten ons binnen de ondergronds infrastructuur als volwassen partij op het aanbrengen en
saneren van hoofd- ,distributie- en dienstleidingen. Binnen de openbare verlichting bieden wij een
totaalpakket aan diensten aan waarbij we zowel de ondergrondse infra, de aansluiting op het net als
het plaatsen van de verlichting verzorgen. Door de inrichting van onze organisatie kunnen wij snel en
flexibel schakelen op binnenkomend werk. Als bedrijf zijn we ISO 9001, ISO 14001, VCA**, CKB, BRL
7004 en MVO3gecertificeerd en hebben we ons certificaat CO2 ladder 3.0 behaalt. Wij werken alleen
maar met gecertificeerd personeel. Dit maakt ons een aantrekkelijke partner voor onze
opdrachtgevers. Ons bedrijf werkt op dit moment vanuit vestigingen in Nieuwegein, Amsterdam en
Heinenoord. Ons werkgebied ligt met name in de randstad.
Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website www.quintenvanginkel.nl

Acquisitie na aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

