
Bij BanBouw willen steeds betere kwaliteit leveren en die kwaliteit 
ook waarborgen. Die eis leggen we onszelf op, maar ook de Wet en 
Regelgeving. Mede daardoor is deze mooie vacature ontstaan.

KAM-coördinator
40 uur per week

Over de functie
Als KAM-coördinator bij BanBouw bouw je mee om het KAM-zorgsys-
teem nóg beter te maken. Jij zorgt ervoor dat BanBouw eventuele audits 
op het gebied van kwaliteits-, arbo- en milieuwetgeving met vlag en 
wimpel doorstaat. Het is jouw taak dat BanBouw goed kan reageren op 
calamiteiten en dat de bedrijfshulpverlening goed georganiseerd blijft. Je 
toetst regelmatig of het KAM-systeem nog op een juiste manier wordt 
toegepast binnen de organisatie. Als het nodig is om het te verbeteren of 
het beleid op te frissen, regel jij dat. Een verantwoordelijke, maar vooral 
een erg leuke baan!

Wat ga je doen?
Een belangrijk deel van je takenpakket bestaat uit het voorstellen en 
(laten) uitvoeren van verbeteringen op basis van wettelijke veranderingen, 
risico-inventarisaties, klachten van belanghebbenden en voortschrijdend 
inzicht. Je zorgt dat het systeem aan alle vereisten blijft voldoen. Dat doe 
je met audits, inspecties en metingen. Niet alleen op kantoor, maar juist 
ook op de bouw! Je bevindingen rapporteer je aan de directie en reken 
maar dat ze het kunnen waarderen als je meteen met initiatieven komt 
om zaken te verbeteren.

Wat hebben we je te bieden?
We zijn van nature best bescheiden, maar we kunnen zonder gewetens-
bezwaren zeggen dat werken bij ons leuk is! Gaan we met jou in zee, dan 
krijg je van ons een leuke, afwisselende en zelfstandige functie binnen 
een jonge en dynamische werkomgeving. En ook niet onbelangrijk: we 
bieden je goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de 
Bouw & Infra-cao (UTA-medewerkers).

Heb je interesse?
Mooi! Wil je direct solliciteren? Dan kan dit door je cv en motivatie te 
sturen naar sollicitatie@banbouw.nl. Mocht je vragen hebben over deze 
vacature, dan kun je altijd vrijblijvend contact opnemen met onze HR-
medewerkster Tessa Mom via 040-2831905.

Je hebt
• ervaring als KAM-coördinator
• hbo werk- en denkniveau
• kennis van ISO-certi icering

BanBouw, geboren in 1926, is een 
familiebedrijf in het schilderachtige 
Nuenen. Net als onze oud-plaatsgenoot 
Vincent vanGogh creëren wij ook 
waardevaste kunstwerken, al gebruiken 
we daar wat zwaarder gereedschap 
voor. Bij BanBouw werken tachtig 
mensen. Samen bouwen, ontwikkelen, 
onderhouden en creëren we.

Je bent
• nauwkeurig
• proactief
• goed in het begrijpen en toepassen 

van wet- en regelgeving
• geïnteresseerd in de bouw

Je kunt
• makkelijk verbindingen leggen 

tussen verschillende niveaus
• goed communiceren
• zelfstandig werken

Jouw talenten

Aquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


