
 

 

KAM-coördinator (16-24 uur) 
 
Samen maken we Noord-Holland mooier 
Landschap Noord-Holland is een ambitieuze moderne natuurorganisatie met gedreven mensen die middenin de 
maatschappij staat. Wij geloven in behoud van een gezond Noord-Hollands landschap met strand, duinen, 
boerenerven, forten en buitenplaatsen Onze 96 eigen natuurgebieden bieden mensen rust en ruimte om er te 
ontspannen en te genieten. Onze ambitie en betrokkenheid laten we zien door steeds nieuwe stukken natuur 
aan te kopen, cultuurhistorisch erfgoed een nieuwe toekomst te geven en ons in te zetten voor biodiversiteit in 
de provincie. Samen met partners, opdrachtgevers en ruim 9000 vrijwilligers werken wij aan een gezonde groene 
leefomgeving voor mens en dier. 
 
Wat ga je doen? 
Als KAM-coördinator ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, optimaliseren en implementeren van het 
kwaliteit-, arbo- en milieubeleid (KAM). Hiermee voldoet onze organisatie aan de eisen die worden gesteld vanuit 
de wetgeving, de klant en de normen NEN-ISO9001, VCA*. Je bewaakt de kwaliteits-, veiligheids-, arbo- en 
milieumanagementprocessen en schrijft en beheert de handboeken en procedures voor het 
kwaliteitsmanagementsysteem. Je organiseert/coördineert interne audits voor de certificering van NEN-ISO9001 
en VCA* en begeleidt RI&E, gereedschaps- en materiaalkeuringen en werkplekinspecties.  Samen met de 
verhuurder zorg je ervoor dat de bedrijfshulpverlening voor alle bewoners van het pand in Heiloo goed is 
georganiseerd. Daarnaast organiseer je de bedrijfshulpverlening voor alle buitenlocaties. 
 
Voor het beheerwerk in onze natuurgebieden hebben wij een SNL certificaat (Subsidiestelsel Natuur en 
Landschap). Dit certificaat garandeert dat we aan bepaalde kwaliteitseisen voor beheer, organisatie en 
administratie voldoen. Als KAM-coördinator verricht je interne audits aan de hand van het kwaliteitshandboek  
en op basis van de voorwaarden zoals verbonden aan het SNL-certificaat.  
 
Wat heb je nodig?  

• HBO werk- en denkniveau;  

• Je bent krachtig in het verwoorden en onderbouwen van het KAM beleid en je bent in staat  medewerkers 
en vrijwilligers te inspireren hieraan mee te werken;  

• Je bent in het bezit van een certificaat preventiemedewerker, ISO 9001 kwaliteitsmanagement/interne audit 
en VCA VOL; 

• Je hebt actuele kennis van relevante wet- en regelgeving; 

• Je beschikt over kennis en ervaring op het gebied van interne audits, werkplekbezoeken, 
veiligheidsinspecties etc. 

 
Wat bieden wij? 
Het aanvangssalaris bedraagt circa € 3.215,- tot € 4.396,- bij een fulltime dienstverband conform de CAO Bos en 
Natuur, ondernemingsdeel De Landschappen. De standplaats is Heiloo. Vragen? Neem dan contact op met 
Janneke Kocx, telefoonnummer 088 00 64 430.  
 
Geïnteresseerd? 
Stuur jouw motivatie met CV uiterlijk 9 september 2019 per mail naar 
Personeelszaken@landschapnoordholland.nl o.v.v. KAM-coördinator.  
 
De 1e sollicitatiegesprekken vinden plaats op 16 september 2019 in de middag. 
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld en er wordt derhalve niet op gereageerd. 
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