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Functieomschrijving

 

Samenvatting van de functie en taken - Opzetten, beheren, onderhouden, bewaken en verbeteren van een 

managementsysteem op het gebied van kwaliteit, veiligheid en 

milieu. 

 - Signaleren van risico’s en kansen op KAM-gebied 

 - KAM-gegevens verzamelen en analyseren. 

 - Actieplannen opstellen, presenteren en realiseren. 

 - KAM-beleid formuleren. 

 - Draagvlak creëren voor het KAM-beleid. 

 - Coachen van mensen mbt KAM. 

 - Ondersteunen bij externe audits. 

 - Interne audits uitvoeren. 

 - Ontwikkelingen bijhouden in de arbo- en milieuwetgeving. 

 -  Implementatie en uitvoering van: 

  - WKB 

  - ViA 

  - VCA 

  - FSC / PEFC / Stip 

  - IKB 

  - KOMO 

  - Keuringen en onderhoud van materieel en gereedschappen. 

  - Facilitair, onderhoud gebouwen 

  - Periodieke inspecties tbv de verzekeringen 

 - Verkrijgen van certificeringen. 

 - Opstellen van verbeterplannen. 

 - Zorgen voor de uitvoering van beleid. 

 - Het doen van kwaliteitscontroles. 

 - Beheersen van onzekerheden. 

 - Adviseren en sparren met het managementteam. 

 

Doel van de functie - Ondersteunen van het management bij een veilige en 

milieuvriendelijke bedrijfsvoering. 

- Verhogen en borgen van de kwaliteit van onze producten en 

diensten. 

 

Draagt verantwoording af/ -  Directie en Hoofd Bedrijfsbureau. 

rapporteert aan 

 

Verantwoordelijkheden -  Verantwoordelijk voor de kwaliteit, arbeidsomstandigheden en het 

milieuvriendelijk handelen van de organisatie. 

 

Bevoegdheden -  Instrueren van collega’s mbt procedures en richtlijnen. 

- Instrueren van 1 of meerdere collega’s voor de uitvoering van de 

KAM-werkzaamheden. 

 

Benodigde kennis, vaardigheden, - Diploma HBO of gelijkwaardig door ervaring. 

attitude en eigenschappen  - Moet kennis hebben van het binnen VKP gebruikte programma’s 

zoals de Office programma’s en BouwWorks. 
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- Moet in staat zijn duidelijk en juist te kunnen communiceren met 

klanten, leveranciers, instanties als bijvoorbeeld een milieudienst of 

de brandweer en collega’s van alle lagen binnen het bedrijf. 

- Goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

- Moet beschikken over goede organisatorische vaardigheden. 

- Analytisch, Gestructureerd, Proactief, Verantwoordelijk, 

Besluitvaardig, Probleemoplossend, Zelfstandig. 

 

Kernwaarden VKP - Wij vinden het belangrijk dat iedereen met plezier zijn werk kan 

doen; dit staat voorop. Binnen VKP heerst een bepaald DNA, een 

bepaalde sfeer en mentaliteit die uniek is, en die ons onderscheid 

van andere bedrijven. 

- Dit DNA hebben we geprobeerd vast te leggen in een manifest: de 

kernwaarden van VKP. Met behulp van deze kernwaarden willen 

we kunnen toetsen of iemand binnen ons bedrijf op zijn plek is; en 

ook kan iemand zelf toetsen of hij thuis hoort bij VKP. De 

kernwaarden zijn opgedeeld in de volgende hoofdpunten: 

 

- Ambitieus, inventief teamwerk. 

- Samen, geen angst voor verandering. 

- Gezond boeren verstand, zonder twijfel, vol passie! 

- Doen!, denken in mogelijkheden. 

- Werken met plezier, vol energie doen waar je goed in bent. 

 

- De kernwaarden maken in zoverre deel uit van de 

Functieomschrijving dat deze onderdeel uitmaken van de 

beoordelingscriteria tijdens beoordelings- en 

functioneringsgesprekken. 

 


