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Vacature KAM-coördinator Morssinkhof Groep B.V. 
 
Onze opdrachtgever, Morssinkhof Groep is fabrikant en leverancier van betonnen GWW- en 
sierbestratingsproducten. De betonproducten worden gemaakt in vier eigen productielocaties in 
Hengelo, Hardenberg, Malden en Enter. Daarnaast zijn ze met de handelsonderneming Brinkman 
baksteencentrum leverancier van straatbakstenen en gebakken gevelstenen voor de zakelijke markt. 
Hun handelsonderneming TuinVisie levert bovendien tuinmaterialen voor de consumentenmarkt. 
Hiermee is Morssinkhof Groep actief in de ontwikkeling, productie en verkoop van producten voor de 
inrichting van zowel de private als de publieke leefomgeving. Binnen de totale groep werken circa 200 
medewerkers.  
 
Voor haar locatie in Hengelo zijn wij op zoek naar een “KAM-coördinator”. 
 
Functie: 
 
Het betreft een veelzijdige en zelfstandige functie waarbij je zorg draagt voor het opstellen, bewaken 
en uitvoeren van het KAM-beleid binnen de geldende wetgeving en de behoefte van Morssinkhof 
Groep B.V. Je bent een belangrijke spil in het proces om de kwaliteit en veiligheid te verbeteren en te 
waarborgen. Hierbij zorg je voor een nauwe samenwerking met verschillende afdelingen, locaties en 
directie. Door regelmatig op de productielocaties aanwezig te zijn signaleer je mogelijke knelpunten en 
draag je actief bij aan het veiligheids- en kwaliteitsbewustzijn van alle medewerkers. Je bent een 
deelnemer van verschillende werkgroepen en zal voorzitter zijn bij KAM-gerelateerde overleggen.  
 
Concreet betekent dit: 

 het verbeteren, implementeren en uitvoeren van het KAM-beleid in de organisatie; 

 fungeren als overkoepelende kwaliteitcoördinator, zorgdragen voor overleggen, overzichten 
en certificeringen; 

 begeleiden van externe audits en organiseren van interne audits en hierover rapporteren aan  
directie; 

 geluid- en stofmetingen; 

 onderhouden, verbeteren en beheren van de BHV organisatie (preventiemedewerker); 

 eerste aanspreekpunt voor arbeidsinspectie; 

 opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E); 

 zorgdragen voor toolboxmeeting; 

 WBSO project (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) leiden. 
 
Functie-eisen: 
  

 HBO werk- en denkniveau, aangevuld met een relevante KAM-opleiding; 

 minimaal 3 à 5 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie; 

 ervaring in productieomgeving is een pre; 

 kennis van het milieu zorgsysteem; 

 kennis van vergunningverlening trajecten. 
 
Onze opdrachtgever biedt:   

 een uitdagende en veelzijdige functie bij een nuchtere, no-nonsense organisatie waar eigen 
inbreng en ideeën worden gewaardeerd; 

 opleidingsmogelijkheden; 

 25 vakantiedagen + 12 ADV dagen; 

 8% vakantiegeld en 3,5% eindejaarsuitkering;  

 tegemoetkoming reiskosten;  

 salaris dat in overeenstemming is met het niveau van de functie en jouw werkervaring. 
 
De sollicitatie: 
De werving- en selectieprocedure wordt verzorgd door Profil P&O Consultants B.V.. Stuur een 
sollicitatiebrief, voorzien van CV aan: info@profilconsultants.nl. 
Mocht je meer informatie wensen dan kun je de heer Hans Olthuis bereiken op telefoonnummer (074) 
267 00 44 of buiten kantooruren op (06) 270 245 42. 


