Ben jij een enthousiaste, praktisch ingestelde en pro-actieve KAM-Coördinator en sta je stevig in je
schoenen? Wil je meewerken aan continue optimalisatie van onze organisatie? Dan zoeken wij jou!
Voor ons hoofdkantoor in Utrecht zijn we op zoek naar een:

Kwaliteit, Arbo- en Milieu- (KAM-)Coördinator (32 - 40 uur)
De KAM-coördinator zorgt voor een praktische vertaling, toepassing en naleving van de arbo- en
milieuwetgeving binnen onze organisatie en levert een pro-actieve bijdrage aan de kwaliteitseisen en
-wensen van de organisatie op dat gebied. Hij doet dit vanuit een onafhankelijke centrale functie
binnen GLS Netherlands met veel ruimte voor eigen inbreng.
Wat ga je doen?
 Je wordt verantwoordelijk voor het opzetten, implementeren, uitvoeren, beheersen en
verbeteren van het KAM-zorgsysteem in de organisatie, rekening houdend met het
managementsysteem van GLS Netherlands en daarmee de normen van ISO 9001 en 14001.
 Je voert audits uit op het managementsysteem. Op basis van de bevindingen breng je advies
uit, stel je maatregelen voor en draag je bij aan een effectieve opvolging.
 Je voert werkplekinspecties uit en geeft praktische adviezen, lokaal en centraal, ter
verbetering van de KAM-doelstellingen.
 Je zorgt voor kennisbehoud en -verspreiding binnen GLS Netherlands op het gebied van
KAM.
 Het geformuleerde (milieu)beleid draag je uit binnen de organisatie en je adviseert de
organisatie omtrent verbetermogelijkheden op het gebied van KAM.
 Je doet verbetervoorstellen aan de directie en inhoudelijk informeer en faciliteer je het
management bij (toekomstige) optimalisatieprocessen.
 Je schrijft procedures t.b.v. het managementsysteem, stelt rapportages samen en analyseert
deze naar aanleiding van metingen.
 Je organiseert informatiebijeenkomsten en trainingen op het gebied van KAM en stelt
daarvoor informatie- en instructiemateriaal samen.
Wat vragen wij?
 Een afgeronde HBO-opleiding richting techniek of bedrijfskunde met de aanvullende opleiding
Middelbare Veiligheidskunde of Hogere Veiligheidskunde.
 Actuele KAM-kennis en ervaring (ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015).
 Vermogen om op verschillende niveaus te communiceren in het Nederlands en Engels.
 Goede schrijfvaardigheid (rapportages, procedures).
 Een sterke, resultaatgerichte en enthousiaste persoonlijkheid.
 Je bent in het bezit van een rijbewijs.
 Affiniteit met logistiek is een pre.
Wat bieden wij?
Een centrale positie binnen onze ambitieuze organisatie. Door onze open en platte
organisatiestructuur is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, eigen inbreng en ondernemerschap.
Zelfstandigheid en initiatieven worden dan ook zeer gewaardeerd. Daarnaast is een goed pakket aan
arbeidsvoorwaarden onderdeel van ons aanbod.
Sollicitaties met uitgebreide motivatie en CV kunnen per e-mail worden gestuurd aan:
sollicitatie@gls-netherlands.com. Voor nadere inhoudelijke informatie over deze functie kan
telefonisch contact worden opgenomen met de heer Marc van Aalten (Quality Manager) op
telefoonnummer 088-5503075.
GLS - innovatief, succesvol en dynamisch - Groei samen met ons!
Grenzeloze betrouwbaarheid, maximale snelheid, gegarandeerde zekerheid. Gerealiseerd door
14.000 medewerkers die door heel Europa jaarlijks meer dan 436 miljoen pakketten vervoeren en op
tijd bezorgen. Dát is GLS.
Bekijk ook onze bedrijfsfilm om een indruk van onze organisatie en dienstverlening te krijgen.

