Medewerker KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu) (Fulltime)
Ben jij op zoek naar een uitdagende en verantwoordelijke functie binnen een
internationaal groeiend bedrijf? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Strijbosch BV is een sterk groeiend internationaal bedrijf met veel historie en actief in de
verkoop, verhuur en service van witgoed, bruingoed, audiovisuele apparatuur en
grootkeukentechniek. Onze klantgroepen bestaan uit (semi)overheidsinstellingen en
bedrijven zowel nationaal als internationaal.
Hoofdlijnen van de werkzaamheden
Als medewerker KAM ben jij verantwoordelijk voor het up-to-date houden van
kwaliteitsprocedures binnen Strijbosch die verbonden zijn aan onze certificeringen.
Dit doe je door de volgende werkzaamheden uit te voeren:








Het beheren en bijhouden van de kwaliteitshandboeken.
Het (mede) Initiëren van activiteiten nodig om te voldoen aan de afgesproken externe- en
interne certificeringen, beleid en richtlijnen op het gebied van KAM
Alle werkzaamheden die nodig zijn voor continuering en ontwikkeling en implementatie
van de afgesproken certificeringen, beleid en richtlijnen
Het mede volledig en actueel houden van de administratieve organisatie voor KAM en
van de certificeringen
Het mede inzetten op de structurele controle van kwaliteit van de primaire processen
Het mede tijdig regelen van Audits van controlerende instanties zowel intern als extern
Het mede tijdig intern informeren en organiseren t.b.v. de controles bij de afdelingen van
Strijbosch

Functie eisen









Beschikt over een MBO+ werk- en denkniveau;
Opleiding coördinator KAM (Pré)
Opleiding MVK (Middelbare Veiligheid Kunde) Pré
Beschikt over kennis van ISO 9001-2015 /14001-2015 en 27001
Beschikt over kennis MVO(Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)
Beschikt over kennis VCA** ;
Kennis CO2 prestatieladder is een pré;
Beschikt over een goede schriftelijke en mondelinge vaardigheid in de Nederlandse taal;

Wat wij je kunnen bieden is:







Een fulltime functie o.b.v. 38 uur
Salaris dat past bij jouw kennis en ervaring
Korting op al onze producten
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Alles wat je nodig hebt om je functie goed te kunnen uitoefenen
Mogelijkheid om verder te ontwikkelen via onze Strijbosch Academy

Ben je nog steeds aan het lezen, spreekt deze uitdagende functie je aan en wil je ons team
komen versterken? Laat je dan horen, stuur je motivatie en CV naar hr@strijbosch.nl en wij
nemen binnen een week contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

Wil je meer informatie over de functie hebben dan kun je telefonisch contact opnemen op
0412-232823.

