
 

  

Dar is hèt bedrijf in de regio Nijmegen op het gebied van afval en integraal beheer 
openbare ruimte. Onze visie is “Dar houdt de regio fris”
ontzorgen op het terrein van de openbare ruimte. Vooral overheden en inwoners maken 
gebruik van onze dienstverlening
 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste 
 

KAM-Coördinator (40 uur per week)
 
De functie: 
Als KAM-Coördinator bij Dar heb je een uitdagende en verantwoordelijke functie, waarbij
regie voert over het Kwaliteit, Arbo
uitmaken) en Milieumanagementsysteem gebaseerd op geldende (ISO
gecertificeerd conform  ISO 9001, 14001 en 
optimalisatie van het systeem. 
stuur je functioneel de preventiemedewerker aan. 
 
Je hebt een adviserende rol op alle niveaus, waarbij je gevraagd en ongevraagd adviseert, om 
te komen tot het verder ontwikkelen en uitvoeren van het KAM
KAM-jaarcyclus, waarbij onder meer periodieke audits, risico
werkplekinspecties en advisering ter voorkoming van ongevallen aan de orde komen. 
 
Je zit zo nodig KAM-commissies
gericht is op continue verbetering binnen het bedrijf. 
Veilig, gezond en milieubewust werken zijn een vanzelfsprekendheid in deze functie. Naast het 
deelnemen aan instructies, signaleren van onveilige situaties en/of werkwijzen, ben je op de 
hoogte van geldende wet- en regelgeving en ben je in staat om anderen aan te spreken op 
risicovol gedrag. In bredere zin bevorder je het bestaan van een organisatiecultuur die 
gekenmerkt wordt door een collectief 
aandacht voor en verbetering ten aanzien van veilig, gezond en milieubewust werken. 
 
Jouw profiel:  
Een relevante afgeronde HBO opleiding
Bij voorkeur heb je je opleiding aangevuld met vakgerichte trainingen en cursussen
tenminste MVK. 
Je hebt 3-5 jaar aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie
Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van verbeter
tot KAM/ISO-processen. 
Kennis van en ervaring met procesmatig werken.
 

 
De procedure 
Meer weten over Dar? Kijk op 
opnemen met Jan van Delft, Manager directiesecretariaat/KAM 
51117977. Voor meer informatie over de procedure neem je contact op met Fleur v
Personeelsadviseur via telefoonnummer: 
vacature is 1 februari 2018. Een assessment 
interesse om te solliciteren? Mail
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Kennis van en ervaring met procesmatig werken. 

Meer weten over Dar? Kijk op www.dar.nl. Voor meer informatie over de functie
Jan van Delft, Manager directiesecretariaat/KAM  via telefoonnummer: 

Voor meer informatie over de procedure neem je contact op met Fleur v
Personeelsadviseur via telefoonnummer:  06 – 51 332 017. De sluitingsdatum voo

Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.
Mail dan je brief en CV naar personeelszaken@dar.nl
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