
Al meer dan 60 jaar vinden wij het, als familiebedrijf, 
belangrijk om onze mensen zekerheid, plezier én uit-
daging te bieden.  Onze “no-nonsense” aanpak wordt 
gewaardeerd door een groeiende klantenkring. 

Wij zijn op zoek naar een KAM-coördinator omdat wij 
het erg belangrijk vinden dat de kwaliteits-, veilig-
heids- en milieuaspecten binnen onze organisatie 
op orde zijn. In deze functie breng en houd je deze 
aspecten op orde en probeer je ze waar mogelijk te 
verbeteren.  

Om deze functie goed in te vullen, vinden wij dat je de 
volgende eigenschappen en ervaring moet hebben:
•  Je hebt minimaal HBO denkniveau. Diploma MVK 

of HVK verdient de voorkeur, maar is geen must.
•	 	Je	beschikt	over	een	flinke	dosis	doorzettingsver-

mogen.
• Je hebt oog voor veiligheid en milieu.
• Je beschikt over leidinggevende capaciteiten 
•  Organiseren en coördineren gaan je gemakkelijk 

af.
•	 	Je	hebt	affiniteit	met	techniek,	bij	voorkeur	elek-

trotechniek 
•  Je kunt goed communiceren met verschillende 

mensen binnen een organisatie.
•  Je bent bereid tot het volgen van opleidingen 

en/of cursussen met betrekking tot kwaliteit en 
veiligheid.

Voldoe je niet aan alle eigenschappen? Ook dan ont-
vangen wij graag jouw sollicitatie. Wij staan open voor 
zij-instromers of kandidaten zonder vooropleiding 
maar met interesse voor techniek.

Werken bij Mossink betekent voor jou de zekerheid 
van werken in een succesvol, sterk bedrijf. Met meer 
dan 100 betrokken medewerkers die vaak een mooie 
carrière bij ons hebben opgebouwd. We gaan ge-
woon goed met elkaar om, we helpen samen onze 
klanten verder én we hebben onderling veel plezier.

Mossink	is	een	moderne,	innovatieve	en	gecertifi-
ceerde onderneming met volop leuke initiatieven, 
doorgroeimogelijkheden, een informele werksfeer 
en gevarieerd werk.

Daarnaast bieden wij jou natuurlijk ook;
•  Marktconform salaris op basis van  

kennis en kunde
• 25 vakantie dagen & 13 ADV dagen
• Telefoon & laptop
• Persoonlijke ontwikkeling (cursus/ studie)

Wil je bij ons komen werken? 
Stuur dan een e-mail naar Ronald de Vries:  
RdeVries@mossink.nl. Of bel hem voor aanvullende 
vragen: 033 - 253 45 81.

Mossink elektrotechniek bv, 
Zuiderinslag 12, Postbus 39, 3870 CA Hoevelaken
Telefoon (033) 253 45 81 / www.mossink.nl

KAM–COÖRDINATOR
De KAM-coördinator binnen Mossink Elektrotechniek is verantwoordelijk voor 
de kwaliteit, arbeidsomstandigheden en het milieuvriendelijk handelen van onze 
organisatie.

ZEKERHEID, PLEZIER  
EN UITDAGING!

werkenbijmossink.nl


