
 

 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet  

van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, een 

ASSISTENT KWALITEIT, ARBO  

EN MILIEU 
Om binnen de organisatie veilig te kunnen werken met oog voor kwaliteit en milieu heeft 

Baanbrekers maatregelen getroffen op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM). Het cluster 

KAM is onderdeel van het team Interne Beheersing en zorgt voor het beheer en onderhoud van deze 

maatregelen en bewaakt de actualiteit hiervan. 

We zoeken een assistent KAM ter ondersteuning van de medewerker KAM. Het betreft een functie 

voor minimaal 18 uur per week, met een tijdelijke uitbreiding naar 36 uur per week. Deze tijdelijke 

uitbreiding is afhankelijk van de beweging van Baanbrekers en van het team Interne Beheersing.  

 
> WAT GA JE DOEN: 

 Faciliteren en registreren van aanvragen voor persoonlijke beschermingsmiddelen/ 
persoonlijke voorzieningen. 

 Faciliteren en registreren van BHV-/EHBO-trainingen. 

 Voorraadbeheer van BHV-/EHBO-middelen. 

 Signaleren van wijzigingen en ontwikkelingen in de Arbo- en milieuwetgeving. 
 Ondersteunen bij het actualiseren van de RI&E. 

 Ondersteunen bij het opstellen en actualiseren van procedures. 

 Bewaken van incidenten en operationele activiteiten op tijdige afhandeling 
(Topdesk). 

 Bewaken van actiepunten op tijdelijke afhandeling (plan van aanpak RI&E). 

 Uitvoeren van werkplekinspecties. 
 

> WIJ VRAGEN: 

De medewerker die wij zoeken: 

 Heeft MBO-niveau; 

 Heeft affiniteit met Arbo- en Milieuwetgeving; 
 Kan goed overweg met Excel, Word en administratieve systemen zoals Compas, 

Navision en Topdesk; 

 Heeft enig technisch inzicht; 

 Is sociaal en communicatief vaardig. 



 

 

 

 

>WIJ BIEDEN: 

 Een functie voor minimaal 18 uur per week, met een tijdelijke uitbreiding naar 36 uur per 

week. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling van het team IB. 

 Leuke baan met leuke collega’s en veel afwisseling op allerlei gebieden. 

 Salaris op basis van (indicatief) schaal 5. De functie moet nog ingedeeld worden.  

 
> MEER WETEN OF SOLLICITEREN? 
 

Wil je meer weten over deze functie? Bel of mail met Angeline Grootswagers, teamleider Interne 
Beheersing, 0416-671016, angelinegrootswagers@baanbrekers.org. 

Wil je solliciteren? Wil je solliciteren? Mail je motivatie en CV voor 23 november 2020 naar 

sollicitatie@baanbrekers.org.  Vermeld het vacaturenummer: 20-29. 

 

Wij vragen deze vacature tegelijkertijd intern en extern uit. 
Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een interne kandidaat. 

mailto:angelinegrootswagers@baanbrekers.org
mailto:sollicitatie@baanbrekers.org

