
De Reimert groep is op zoek
naar een junior KAM
medewerker om ons KAM team
te komen versterken. 

Heb jij een diploma
Middelbaar Veiligheidskundige
én ben jij een echte aanjager
die KAM bij iedereen bovenaan
de agenda zet? Dan zijn wij op
zoek naar jou! 

Lees hieronder de hele
vacature of solliciteer direct
via de gegevens hiernaast. 

JUNIOR KAM MEDEWERKER
FULLTIME

De Reimert Groep

Dat werkt!

www.reimertgroep.nl

Of mail je CV en motivatie naar

htbreimert@reimertgroep.nl 

Neem contact op met: 

Bas Reimert 

06 - 54 79 50 98

Kom jij met ons
innoveren?



Hbo werk- en denkniveau

Diploma Middelbaar veiligheidskundige (MVK)

Enthousiast; juist starters worden van harte uitgenodigd om te reageren op

deze vacature. 

De Reimert groep hecht veel waarde aan kwaliteit, arbeidsomstandigheden én

milieu, niet voor niets staan we op de hoogste trede van de CO2- en MVO-

prestatieladder. Ons KAM team is dagelijks bezig om op al deze vlakken continu

te blijven ontwikkelen en groeien, en daar kunnen ze jou hulp goed bij

gebruiken.

Wat ga je doen?

Als Middelbaar Veiligheidskundige bij de Reimert groep ben jij dé deskundige

op het gebied van arbeidsomstandigheden. Je bezoekt de verschillende locaties

van de organisatie (van kantoor tot buiten in de uitvoering) en analyseert daar

samen met je collega's de situatie omtrent arbeidsveiligheid. Je adviseert

leidinggevenden over verbeteringen, doet concrete voorstellen en bewaakt de

implementatie. Daarnaast heb je een echte aanjagersrol: jij zorgt er voor dat

KAM bij leidinggevenden hoog op de agenda staat én blijft! 

Verder is voor deze functie het volgende van belang:  

Daarnaast kun je overtuigend communiceren en ben je helder en bondig in je

adviezen. Je bent proactief en vind het echt leuk om een ambassadeur voor

jouw vakgebied te zijn. 

Wat kun je van ons verwachten? 

Als ambassadeur op het gebied van KAM kun je bij ons veel leren en uiteraard is

er ruimte voor het volgen van externe cursussen voor het verder verbreden van je

kennis. Je komt te werken in een dynamisch team met korte lijnen en open

communicatie. Er is veel ruimte voor eigen input en onderzoek, maar er wordt

ook zeker gewerkt in een team! Verder bieden wij uitstekende secundaire

arbeidsvoorwaarden en doorgroeimogelijkheden. 

Ben jij ons nieuwe KAM teamlid? 

Solliciteer dan nu! 

De Reimert Groep

Dat werkt!

www.reimertgroep.nl


