
De Geus Bouw is een middelgroot 
aannemingsbedrijf uit Broek op Langedijk 
met Noord-Holland als werkgebied en 
110 jaar ervaring in een groot scala aan 
projecten. In verband met de groei van 
onze werkzaamheden zijn we op zoek naar 
een KAM-Veiligheid coördinator met 
bouwkundige achtergrond voor 32 tot 40 uur 
per week.

Wij zoeken een ervaren

Wij zoeken

Bij ons voel je je thuis

Als KAM-Veiligheid coördinator ben je de energiebron voor onze 
verbetermotor zodat Kwaliteit en Veiligheid gericht werken onderdeel 
wordt en blijft van onze dagelijkse praktijk. Je voelt je verantwoordelijk 
voor onze certificeringen en het veiligheidsbewustzijn en draagt zorg voor 
de Projectplannen. Hierin ondersteun je de projectteams bij het opstellen 
en de uitvoering; dit door een luisterend oor te bieden en je ondersteunt 
ze met raad en daad.

Naast de operationele aansturing analyseer en rapporteer je trends om 
verbeter voorstellen te doen aan het MT, vervolgens begeleid je de 
implementaties hiervan. Je adviseert het MT over beleid ten aanzien van 
Kwaliteit, Veiligheid en Duurzaamheid.
 
Om Veiligheid en Kwaliteit binnen de Geus Bouw verder onderdeel te 
laten zijn van onze bedrijfscultuur willen we hierin continu stappen blijven 
zetten. Daarbij blijven we kijken naar de aard van de werkzaamheden 
omdat onze werkzaamheden reiken van een kleine verbouwing bij een 
particuliere klant tot aan de complexere en grotere hoogbouw projecten.
Je bent als een vis in het water als het gaat om het meenemen van onze 
medewerkers op de verschillende projecten.

Is dit wie je bent?

Wij bieden

Naast bovenstaande omschrijving beschik je over een HBO werk- en 

denkvermogen, een MVK-opleiding is hierbij een mooie aanvulling. 

Je hebt een aantal jaren werkervaring in een vergelijkbare rol binnen 

de bouwbranche. Daarnaast beschik je over de volgende persoonlijke 

vaardigheden en eigenschappen:

-        Communicatief vaardig op verschillende niveaus;  

open, vriendelijk en ondersteunend.

- Analytisch; trend onderscheiden en vertalen naar acties

- Overtuigingskracht en doorzettingsvermogen.

-  Coachend; je bent in staat de boodschap mondeling  

en schriftelijk goed over te brengen.

-  Een professionele en familiaire werkomgeving  

binnen een dynamisch bedrijf;

-  Een uitdagende en afwisselende baan met zowel 

verantwoordelijkheden als vrijheid;

-  Goede beloning, prima secundaire arbeidsvoorwaarden  

en mogelijkheden tot ontwikkeling en groei.

KAM & Veiligheid coördinator

Ben je geïnteresseerd?
Neem contact met ons op!

De Geus Bouw
T.a.v. Steven de Vlugt
Dijk 30
1721 AE Broek op Langedijk
of mailen naar info@geusbouw.nl


