
 

 

Ben jij gericht op arbo, milieu, veiligheid, kwaliteit en 

IT en heb je oog voor verbetering en neem je 

collega’s hier enthousiast in mee en heb jij zin om  

aan de slag te gaan bij één van de grotere 

verfproducenten van Nederland? Dat kan!   

Waar kom je te werken? 

Nelfkoopmans staat voor ruim 130 jaar verf 

bereiden. Een periode waarin de ambachtelijke 

verfmaker uitgroeide tot een vooraanstaand 

verfproducent. Opererend vanuit een van de 

modernste fabrieken van Europa, deze staat in 

Marrum Friesland. 

 

Wij zijn op zoek naar een 

KAM COÖRDINATOR 

met affiniteit voor IT 

 
Als KAM COÖRDINATOR ben je verantwoordelijk 
dat de bedrijfsprocessen zo zijn ingericht dat de 
organisatie volgens de hoogste milieu, veiligheid- en 
kwaliteitsstandaarden opereert en medewerkers 
veilig en met oog voor milieu hun werk kunnen 
doen. Je ondersteunt het MT in o.a. in het nemen 
van initiatieven tot ontwikkeling van efficiency en 
kostenbesparing.  
 
Wij staan open voor zowel ervaren als startende 
kandidaten die bereid zijn zich te ontwikkelen. 

 
Belangrijkste taken zijn: 

KAM 

• Ontwikkelen en beheren van het KAM-
zorgsysteem en alle bijbehorende 
documentatie 

• Op orde brengen en houden van kwaliteits-
, veiligheids- en milieuaspecten 

• Invulling geven aan het beperken van 
bijvoorbeeld biologische, chemische en 
fysische risico’s 

• Uitvoeren van risico-inventarisaties en 
interne audits 

• Bijhouden van ontwikkelingen in de 
veiligheid, arbo- en milieuwetgeving 

• Verantwoordelijk voor en organiseren van 
bedrijfshulpverlening  

• Schakelen met en rapporteren aan directie 

• Voorstellen van verbeteractiviteiten en 
aanscherpen van beleid 

• Draagvlak creëren voor milieu-, veiligheids-
, gezondheids- en kwaliteitsbeleid 

• Opzetten en onderhouden van diverse 
databases zoals ERP, gevaarlijke stoffen, 
BRZO, CLP etc. 

 
IT 

• Fungeren als interne vraagbaak voor 
gebruikers in geval van problemen 

• Inventariseren van signalen van wensen 
op IT-gebied 

• Diverse rapportages samenstellen richting 
directie en organisatie 

• Management informatie vergaren en data-
analyses uitvoeren 

 
Functie-eisen: 

• Minimaal HBO werk- en denkniveau met 
interesse of achtergrond in chemie 

• Relevante kennis op het gebied van 
KAM/IT of bereid hiertoe opleiding te 
volgen. 

• Uitstekende communicatieve vaardigheden 
zowel in woord als geschrift 

• Kennis van database management 
programma’s zoals MS access of SQL of 
bereid hiertoe opleiding te volgen. 

 

Wij zoeken een collega die: 

Stevig in zijn/haar schoenen staat en assertief is  
Goed kan communiceren met verschillende mensen 
binnen de organisatie 
Flexibel en zelfstandig is 
Met gemak organiseert en coördineert 
Initiatieven neemt en het een uitdaging vindt om 
oplossingen te zoeken 
Sterk analytisch is 
Multitasker en stressbestendig is 

 

 

Wat bieden wij? 

• Een veelzijdige, zelfstandige  fulltime 
functie met veel ruimte voor eigen initiatief, 
ontwikkeling van de functie in een 
dynamische werksfeer. 

• Marktconform salaris 

• Scholingsmogelijkheden 

• Uitstekende secundaire 
arbeidsvoorwaarden 

• Goede pensioenregeling 

• 29 vakantie en 11,5 ADV dagen 
 

Interesse? 

Stuur je motivatie en cv per e-mail naar 

hrm@nelfkoopmans.nl t.a.v. Janny Lourens  Voor 

inhoudelijke vragen te bereiken op 0518-418038. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt 

niet op prijs gesteld.  


