KAM Medewerker
Hou jij van de puntjes op de i en word je gedreven door Kwaliteit , Arbo en Milieu? Ben je graag
gesprekspartner voor Directie en vind je een sturende rol leuk? Dan is deze nieuwe parttime functie
vast iets voor jou?
Wie zijn wij
Wij zijn Koninklijke Drukkerij De Vries Vouwkartonnage B.V. opgericht in 1874, honderd jaar later
hofleverancier en sinds 2016 mogen we onszelf koninklijk noemen! Daar zijn we best een beetje trots
op. Wat wij doen? We produceren talloze bedrukte kartonnen verpakkingen voor onder andere de
Fast Moving Consumer Goods. Je komt de door ons bedrukte verpakkingen dan ook in miljoenen
huishoudens door heel Europa tegen. Met ruim 120 collega’s werken wij aan deze prachtige
producten en onderscheiden we ons door een focus op Operational Excellence en Innovatiekracht.
Hoe ziet de functie eruit
In deze veelzijdige en verantwoordelijke adviesfunctie ben jij er verantwoordelijk voor dat Koninklijke
Drukkerij de Vries (KDDV) op het gebied van Kwaliteit, voedselveiligheid, Arbo en Milieu gecertificeerd
blijft, over de juiste milieu- en gebruiksvergunning beschikt en aan de wettelijke verplichtingen voldoet
en blijft voldoen.
De faalkosten continue verder worden verlaagd en de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) met
bijbehorend Plan van Aanpak actueel gehouden wordt. Verder coördineer je en volg je acties op uit
diverse interne en externe audits en periodiek KAM overleg.
Je rapporteert aan de Directeur.
De belangrijkste taken:
 het opvolgen van ISO 9001 (kwaliteit), BRC (voedselveiligheid) en ISO 14001 (milieu), FSC en
RIE (veiligheid);
 actueel houden van interne werkinstructies en procedures gerelateerd aan KAM;
 de administratie rondom audit zo (laten) voeren dat KDDV kan aantonen te voldoen aan de eisen
van certificaten en daarvoor gecertificeerd blijft;
 wet- en regelgeving volgen op het gebied van KAM en hygiëne/BRC;
 preventiemedewerker;
 het mede maken van interne opleidings- en trainingsdocumenten, mede verzorgen van interne
trainingen en documenteren van verstrekte trainingen op KAM gebied;
 het coördineren en lopen van interne audits;
 voorzitten en verslaan (actielijsten) van periodiek KAM overleg.
Wat bieden we jou:
 een baan op zowel strategisch, tactisch als operationeel gebied;
 een afwisselende baan met veel verantwoordelijkheid;
 een dynamisch en enthousiast team van collega's;
 grote mate van zelfstandigheid;
 beloning en pensioen conform de CAO Grafimedia.
Om succesvol te kunnen zijn vragen wij:
 een afgeronde opleiding HBO.
 3 tot 5 jaar ervaring in een soortgelijke positie, bij voorkeur in een productiebedrijf.
 dat je kwaliteit hoog in het vaandel hebt staan, kunt overtuigen en stevig in je schoenen staat.
 ervaring op het gebeid van Lean en verbetermanagement is een pré;
 goede beheersing van Nederlandse- en Engelse taal.
Verder ben je energiek, hands-on, een zelfstarter en heb je de nodige dosis humor. Net als wij heb je
een no-nonsens instelling en streef je continue naar verbetering. De uitdaging om voor een succesvol
bedrijf te werken waarin op KAM-gebied nog van alles te ontwikkelen valt spreekt je enorm aan.
Enthousiast geworden? Solliciteer dan direct en stuur een motivatiebrief met cv.

