Plasthill B.V. is een producent van kunststof flexibele verpakkingen en folies. Onze organisatie
maakt deel uit van Oerlemans Packaging groep met vestigingen in Hillegom (Plasthill) Genderen,
Giessen (Oerlemans Plastics), Goor (Perfon), Edam (Fardem), Oosterwolde (OPI) en Geldermalsen
(Flexpak). Ruim 600 gemotiveerde medewerkers produceren vele innovatieve producten die
wereldwijd geleverd worden aan langdurige relaties in de verpakkingsindustrie, retail en tuinbouw.
De zes bedrijven vormen samen één solide onderneming. Continu hebben we plaats voor
gemotiveerde werknemers die een belangrijke bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling
van onze ondernemingen en die houden van uitdagingen die klanten met ons willen aangaan.
Wegens pensionering van onze huidige KAM-coördinator zijn wij op zoek naar een
ambitieus talent voor de functie van:

(aankomend) KAM-coördinator
Functie:
- Onderhouden van bedrijfsmanagementsystemen (o.a. ISO-9001 en BRC);
- Opzetten en beheren van risico-inventarisaties en evaluaties;
- Opstellen en beheren van de jaarlijkse veiligheidsdoelstellingen;
- Opstellen en beheren van energie-efficiencyplan, calamiteitenplan en veiligheidsvoorschriften;
- Uitvoeren, begeleiden en coördineren van audits en controle-inspecties;
- Verzamelen en analyseren van gegevens waaronder klachten en KAM-meldingen;
- Motiveren en bevorderen van bewustzijn bij medewerkers t.a.v. KAM-issues;
- Het geven van voorlichtingen en instructies;
- Begeleiden en adviseren van de verschillende afdelingen.
Functie-eisen:
- HBO-werk- en denkniveau, bij voorkeur met specialisatie KAM/veiligheidskunde;
- Kwaliteitsbewustzijn, overtuigingskracht, resultaatgerichtheid, integer;
- Goede organisatorische eigenschappen;
- Een technische achtergrond is geen vereiste, maar wel een pré;
- Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;
- Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, Duits is een pré;
- Ervaring is niet vereist! De functie betreft het ondersteunen van de huidige KAM-coördinator met
de intentie tot vervanging i.v.m. pensionering in 2020;
Voor bovenstaande functie bieden wij:
- Een informele, prettige werksfeer in een uitdagende werkomgeving;
- Goede toekomstperspectieven en de mogelijkheden voor verdere ontplooiing op je vakgebied;
- Een goed salaris en bijkomende regelingen volgens de moderne branche cao.
Informatie en sollicitatie:
Ben jij de geschikte kandidaat die houdt van uitdagingen? Informeer telefonisch bij de heer Marco
van Toor via tel: 0252-522214 of mail je sollicitatie naar Plasthill B.V. t.a.v. Marco van Toor, e-mail
adres info@plasthill.nl. Voor meer informatie over onze onderneming: www.plasthill.nl.

