Alberts & Kluft is marktleider op het gebied van geprefabriceerde betonnen behuizingen
voor transformatoren, schakel-, verdeel- en andere technische installaties. De behuizingen
worden bij ons moederbedrijf in Duitsland geproduceerd, in onze montagehal in Almere
geïnstalleerd en vandaar naar onze klanten in Nederland en het buitenland getransporteerd
en geplaatst.
Ruim 50 deskundige medewerkers werken dagelijks succesvol samen aan onze producten
voor onze afnemers in de energiesector, (petro)chemie, utiliteitsbouw en industrie.
Veilig werken aan kwalitatief hoogwaardige producten staat bij ons centraal.
Vanwege aanhoudende groei van onze organisatie zijn wij specifiek op zoek naar een

Veiligheidskundige / KAM- coordinator
Iemand die staat voor het vak, voor wie ‘veiligheid’ geen handboek is maar een manier van
werken en met elkaar omgaan. Jij durft mensen - ook op gedrag - aan te spreken en zal niet
nalaten anderen - gevraagd en ongevraagd - advies te geven als je ziet dat procedures niet
worden nageleefd of afspraken niet worden nagekomen. Daarin toon je je onafhankelijk maar
ook een teamspeler; iemand die anderen weet te winnen voor een bepaalde manier van
denken en doen. Daarmee sla je een brug tussen theorie en praktijk; je weet mensen mee te
krijgen in het thema veiligheid en welzijn. Concrete taken;











Je vindt het leuk om mensen te coachen en daarmee zorg je voor het verhogen en
borgen van de veiligheidscultuur;
Je geeft samen met de teamleider toolbox- meetings en geeft instructies;
Je adviseert directie, teamleiders en medewerkers op het gebied van Veiligheid,
Gezondheid , Welzijn en Milieu;
Je doet verbetervoorstellen op basis van wettelijke veranderingen, relevante
certificeringen, risico- inventarisaties, klachten van belanghebbenden en
voortschrijdend inzicht;
Je voert zelfstandig de RI&E, werkinspecties en incidentenonderzoek uit en beheert
de daaruit voortvloeiende maatregelen;
Je organiseert de calamiteitenorganisatie (BHV);
Je ontzorgt werkvoorbereiders bij V&G deelplannen;
Je zorgt dat we blijven voldoen aan de VCA- eisen;
Je initieert en onderhoudt in- en externe contacten.

Al met al een bijzonder diverse functie! Om succesvol te zijn beschik je dan ook naast een
opleiding Middelbare Veiligheidskunde over enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie,
een flinke portie energie en doorzettingsvermogen. Uiteraard communiceer je plezierig
waardoor mensen graag met je samen werken en je advies ter harte nemen.
Bij AKA bieden wij, naast een leuke werkomgeving in een enthousiast team, ook uitstekende
arbeidsvoorwaarden. Een marktconform salaris, opleidings- en carrièremogelijkheden horen
hierbij.
Meer informatie over ons bedrijf kun je vinden op onze website www.aka.nl.
Voor informatie over de vacature kun je contact opnemen met Harm van Beek,
telefoon 036-5495078.
Je schriftelijke sollicitatie per mail zien wij graag binnen 14 dagen tegemoet ter attentie van
Harm van Beek op Harm.vanbeek@aka.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

