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WAAR VERWELKOMEN WE JE ALS COLLEGA?  
Reyrink Groep is een veelzijdige organisatie bestaande 
uit bedrijven met ieder zijn eigen specialiteit: 

• Reyrink Aannemersbedrijf: focus op regionale 
projecten 

• FL: landelijke multidisciplinaire projecten 

• Bouwstoffen Service Midden Brabant 

• Reyrink Dienstverlening 

• Biosoil EU 
Door intensieve samenwerking van deze bedrijven, die 
elkaar optimaal aanvullen, bieden wij totaaloplossingen 
op maat voor overheden, projectontwikkelaars, midden- 
en kleinbedrijf (mkb), agrarische – en bouwbedrijven en 
particulieren. Onze unieke werkwijze resulteert in een 
hoge doordachte service waarbij kwaliteit, veiligheid en 
duurzaamheid een belangrijke rol spelen. Nieuwsgierig 
naar ons bedrijf? Kijk eens op www.reyrinkgroep.nl. 
 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?  

• Je draagt zorg voor het implementeren, uitvoeren 
en beheersen van het kwaliteit, arbo- en 
milieubeleid (KAM) in onze organisatie en het 
implementeren en continu verbeteren van de SCL.  

• Je draagt mede zorg voor en/of ziet toe op 
benodigde rapportages op het gebied van milieu, 
CO2 en kwaliteit.  

• Je adviseert en ondersteunt de organisatie over 
wettelijke regelgeving betreffende kwaliteit, arbo 
en milieu; 

• Je onderhoudt en bewaakt mede de toepassing 
van het KAM-managementsysteem en initieert 
verbeteringen; 

• Registreert en analyseert meldingen van (bijna) 

 
 

        ongevallen, resultaten uit interne- en externe  
audits, klacht- en tevredenheidsmeldingen van 
zowel externen als medewerkers; 

• Informeert nieuwe medewerkers met betrekking tot 
KAM-zaken. 

 

WIE ZOEKEN WIJ?  
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega met mbo/ 
hbo werk- en denkniveau, bij voorkeur opgedaan door 
een relevante opleiding. Je hebt kennis van 
auditprocessen. Je werkt graag samen met zowel 
mensen op de bouwplaats als het management en je 
bent een kei in het overtuigen en communiceren van 
jouw kennis en kunde.  

WAT BIEDEN WE? 
Wij bieden je een mooie baan in een Brabants 
familiebedrijf. Bij een werkgever die veelzijdig, dynamisch 
en groeiend is. Bij ons krijg je al snel veel 
verantwoordelijkheid, waarbij we je volop de ruimte 
bieden om je vakinhoudelijk en persoonlijk te 
ontwikkelen. Je komt te werken in een leuk bedrijf, waar 
een prettige en informele werksfeer heerst. We bieden je 
marktconforme primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden. 
 

CONTACT 

Herken je jezelf in dit profiel? Dan kijken we er naar uit 
om met jou in contact te komen. Wij ontvangen je 
sollicitatie graag via mail op HRM@reyrink.nl t.a.v. 
Christel van Bakel. Voor meer informatie over deze 
vacature kun je contact opnemen met Bart van Druenen, 
operationeel directeur,  06 – 21439581, hij vertelt je graag 
meer over deze functie. 

 

KAM-
COÖRDINATOR 

(24-40 uur) 
     

 

Deel jij graag jouw kennis over veiligheid? Heb jij ambities op het gebied van duurzaamheid? Word je enthousiast van 

het geven van instructies? Ben je kritisch en zie je uitdaging in het continu optimaliseren van ons KAM-management 

systeem? Samen met onze collega Kim ga je aan de slag om de KAM-afdeling naar een nog hoger niveau te tillen.   

http://www.reyrinkgroep.nl/
mailto:HRM@reyrink.nl

