
Veiligheid en kwaliteit voorop! 
Wie zijn wij? 
Sinds 1961 zijn wij ac ef binnen de Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW). Inmiddels zijn we uitgegroeid tot 
een belangrijke regionale speler binnen onze sector. De Bijlsma Groep is in de afgelopen jaren gegroeid naar een 
onderneming met circa 150 medewerkers. Wij opereren in geheel Noord-Nederland en zijn actief op een aantal 
deelmarkten: infra, groenonderhoud, grondverzet, baggerwerk en betonbouw. Betrouwbaarheid, kwaliteit en 
flexibiliteit zijn de kernwaarheden van ons bedrijf.  

Veiligheid en kwaliteit 
Voor jou is goed niet goed genoeg en veiligheid dat is waar jij voor staat!  
Gaat jouw hart sneller kloppen van woorden als veiligheidsladder, verbetercyclus, toolbox en werkplekinspec-
tie?  Een functie met veel vrijheid en flexibiliteit binnen een open en  
betrokken organisatie, waarin iedereen elkaar graag helpt om beter te worden. De basis is goed maar we willen 
naar nog beter. Daarom zoeken we een collega ter ondersteuning van onze KAM coördinator.  
Wat ga je doen? 
Als Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu (KAM)-medewerker ben je nauw betrokken en medeverant-
woordelijk voor het beheer, opvolgen en evalueren van het KAM beleid binnen ons groeiende innovatieve be-
drijf. Naast kantoorwerkzaamheden bezoek je ook projectlocaties voor werkplekinspecties/Safety Walks en ga je 
het gesprek aan over veiligheid.  
Je draagt zorg voor de a andeling van incidentmeldingen, klachten en afwijkingen. Je stelt maandrapportages 
op, helpt mee met het behouden van onze cer ficaten en gee  gevraagd en ongevraagd advies op basis van 
trends en ontwikkelingen. Samen met de KAM-coördinator begeleid je de externe audits van de cer ficeringen 
en werkt de eventuele verbeterpunten en afwijkingen uit in de organisa e. Om het veiligheidsbewustzijn binnen 
de organisatie te vergroten bereid je verschillende overleggen en instructies voor op het gebied van veiligheid, 
kwaliteit en milieu.  

Kortom, een veelzijdige functie waarbij je nauw samenwerkt met jouw collega’s. Samen zijn we immers verant-
woordelijk voor veiligheid en kwaliteit en willen we allemaal aan het eind van de dag weer veilig thuis komen! 
Wie ben jij? 
Voor deze startersfunctie zoeken wij een KAM-medewerker die het leuk vindt om een proactieve bijdrage te le-
veren aan de verbetering van ons bedrijf. Je staat stevig in je schoenen, durft mensen aan te spreken en bent in 
staat samen met onze KAM-coördinator de aanjager te zijn van ons KAM-beleid.   

Heb je een opleiding op het gebied van veiligheidskunde (onlangs) afgerond of heb je interesse in dit vakgebied 
schroom dan niet om jouw sollicitatie bij ons kenbaar te maken! 

Wat bieden wij? 
We bieden je een collegiale en gedreven werkomgeving met ruimte voor initiatief, ontwikkeling en groei. Je 
krijgt in eerste instantie een jaarcontract en als het van beide kanten bevalt ligt een vaste aanstelling voor de 
hand. Voor deze functie zoeken we een collega die 32-40 uur per week wil werken. De standplaats voor deze 
functie is Giekerk maar gezien de aard van de functie zul je ook wel eens onderweg zijn. Hiervoor is een auto 
beschikbaar. Je salaris bepalen we onderling op basis van opleiding en ervaring.  

Meer informatie en solliciteren 
Meer informatie over ons kun je vinden op www.jellebijlsma.nl. 
Heb je nog vragen over deze functie neem dan contact op met Renate Boelens (HR) via HR@jellebijlsma.nl. 

Ben je enthousiast geworden over de functie van KAM-medewerker dan ontvangen we graag je sollicitatie, voor 
22 mei 2022, door je motivatie met CV te mailen naar HR@jellebijlsma.nl.  

Vacature KAM-medewerker 


