Stel jij als geen ander veiligheid voorop en is het je missie om iedereen veilig te laten werken, dan ben
jij misschien wel de man of vrouw die we zoeken. Voor versterking van ons team zijn wij namelijk op
zoek naar een

KAM Coördinator (fulltime)
Lelystad
Als KAM Coördinator bij de Visser ben je verantwoordelijk voor Kwaliteit, Arbeid & Milieu. Je
stimuleert onze medewerkers om op een veilige en gezonde manier te werken zodat aan het einde
van de dag iedereen weer veilig thuis komt. Je daagt de organisatie uit om met name het primaire
proces te optimaliseren. Je adviseert en ondersteunt het management betreffende het te voeren
KAM beleid. Je coördineert en waarborgt ons VGM zorgsysteem en ISO en VCA.

Geen dag is het zelfde, maar je gaat onder andere het volgende doen
 Toezien op het juist en consequent gebruik van werkkleding en gereedschap door de
medewerkers
 Beheren van alle documenten, procedures e.d. t.a.v. KAM
 Verzorgen van instructie, onderricht en overleg met de medewerkers t.a.v. KAM
 Organiseren en beheren van audits, informatie- en instructiebijeenkomsten, RI&E en actieplannen
 De Visser zo goed mogelijk inrichten conform Lean methodiek

Reageer als je beschikt over
 HBO niveau, richting Techniek of Logistiek, aangevuld met een specifieke opleiding tot KAM
Coördinator.
 Kennis en ervaring m.b.t. Lean
 Enkele jaren relevante werkervaring als KAM Coördinator en/of Inkoper.
 Goede Nederlandse en Engelse vaardigheden, mondeling en schriftelijk, bij voorkeur ook Frans
 Initiëren, stimuleren, coördineren en controleren zijn voor jou een vanzelfsprekendheid.
 Je bent een kritische en stevige gesprekspartner, analytisch, relatiegericht en communicatief
sterk.

Initiator of creative and innovative gas solutions

De Visser als werkgever
De Visser is sinds 1954 gespecialiseerd in ontwerp, aanleg en onderhoud van vloeibare en cryogene
gasinstallaties. We hebben een breed klantenbestand in binnen- en buitenland, waaronder Texaco,
Total, BP-gas, Antargaz, Benegas, Shell en Gulf. Daarnaast bedienen wij ook diverse andere
particuliere en industriële klanten en fabrikanten. Met ca. 60 medewerkers verspreid over
vestigingen in Lelystad, Amsterdam en Boom, streven we naar het bieden van creatieve en
innovatieve oplossingen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en veiligheid.

Wij halen elke dag het beste uit onszelf en willen ook het beste uit jou halen. Als no-nonsense,
informeel familiebedrijf stimuleren we onze mensen om nieuwsgierig te blijven en vragen te stellen.
Kwaliteit en veiligheid blijven altijd centraal staan; door veiligheidsbewust te zijn, komt iedereen
veilig thuis. We zijn trots op wat we doen, hebben gedaan en nog gaan doen. Jij ook?

Ons aanbod:


Een goed salaris op basis van opleiding en ervaring



25 vakantiedagen en 13 adv-dagen



Werken binnen een informeel familiebedrijf dat staat voor kwaliteit



Een persoonlijk opleidingsplan dat jou helpt te groeien;



Een hecht en loyaal team dat het begrip ‘samen’ promoot.

Maak het verschil bij De Visser
Wil jij met je hands-on mentaliteit nog meer mensen laten kennismaken met ons groeiende
familiebedrijf? We maken graag kennis met je: mail je cv en motivatie naar vacatures@devisser.eu.

Meer weten? Neem contact op met onze HR Adviseur Ellen Daenen (maandag tm woensdag) via +31
(0)320 221468 of vacatures@devisser.eu.
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