
Wij willen de beste partner zijn die u zich kunt wensen voor de ontwikkeling, bouw, renovatie of het onderhoud van uw project. Dat is nogal een ambitie 
en daar zetten wij ons dan ook dag in dag uit voor in. Om dit te bereiken veranderen we een complex traject in een helder proces. En zoeken we bij iedere 
opdracht naar inventieve oplossingen om nog slimmer, beter of sneller te werken. Partnerschap betekent wat ons betreft open communiceren. Met hel-
dere budgetten en begrotingen. Met wederzijdse inspiratie. Samen een doel verwezenlijken geeft energie. Wij streven naar een optimale � ow en doen er 
alles aan om die tijdens de samenwerking in stand te houden.

Bouwen en de totstandkoming van bijzondere projecten is tegenwoordig steeds meer een samenspel van meerdere partijen. Partijen die samenwerken 
om met elkaar de mooiste bouwwerken van de regio te realiseren. Maar samenwerken kan alleen als je met alle betrokken partijen werkbare standaarden 
afspreekt. En je elkaar daar uiteraard ook aan houdt.

Om die standaarden in alle werkprocessen te beheren, hebben we bij Boele & van Eesteren een eigen kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) ontwikkeld. 
Aan jou als coördinator kwaliteit & duurzaamheid de taak om het KMS up-to-date te krijgen en voor de toekomst ook actueel te houden.

COÖRDINATOR KWALITEIT & DUURZAAMHEID
Wat ga je doen?
Als coördinator Kwaliteit & Duurzaamheid bij Boele & van Eesteren heb je een rol met 2 aandachtsgebieden: Kwaliteit en Duurzaamheid. 
Je beheert het KMS en de daarin opgenomen certi� ceringen, normeringen en processen bij de bouwprojecten.Je input voor het beheer van het KMS doe 
je door bij aanvang van nieuw op te starten projecten met de projectmanagers te kijken naar het projectplan. Jij stelt de kritische vragen over de project-
stappen en toetst dit met hoe we het als organisatie in het KMS hebben vastgelegd. Gaat een project in uitvoering dan overleg je met de projectleiders en 
de projectteams en toets je de projectplannen met datgene wat in het KMS aan werkwijzen is omschreven.

Daarbij durf je ook in deze fase weer de lastige vragen te stellen, niet vanuit controle van individuele collega’s, maar om er doorlopend naar te streven dat 
de in het KMS afgesproken werkwijzen ook in de praktijk uitvoerbaar zijn. Het KMS is geen statisch document, maar je bent vanuit je functie doorlopend 
bezig met het doorvoeren van verbeteringen.

Naast de focus op kwaliteit ben je binnen Boele & van Eesteren ook de contactpersoon voor alle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Denk 
daarbij aan de keurmerken voor het gebruik van duurzaam hout, de stappen op de CO2-prestatieladder en de duurzaamheidsladder maar ook de verplich-
tingen die voortkomen uit onze visie op Corporate Social Responsibility.

Als coördinator doe je dit uiteraard niet alleen. Voor de verplichte audits voor alle certi� ceringen en normeringen word je ondersteund door interne audi-
toren die vanuit hun eigen vakgebied meehelpen met het succesvol doorlopen van audit-trajecten.

In deze voor de organisatie zeer belangrijke rol, rapporteer je rechtstreeks aan de algemeen directeur. Je werkt vanuit ons kantoor in Rijswijk en bent gere-
geld te vinden op onze projecten in de gehele Randstad.

Wie ben jij?
Je hebt verstand van bouwen en alle processen die hiermee samenhangen. Dat kan zijn in een functie als werkvoorbereider, uitvoerder of projectleider. Je 
weet hoe het er op de bouw aan toegaat, welke belangen er spelen en de afwegingen die er daardoor soms gemaakt worden.
Daarom vinden wij een basis met een bouwkundige opleiding op tenminste MBO-niveau belangrijk. Daarnaast heb je een meer dan bovengemiddelde 
interesse in processen (beheersing en verbetering) en hebt daar ook aanvullende cursussen en/of opleidingen in gevolgd.
Je beschikt over voldoende overtuigingskracht, ook wanneer projectleiders en uitvoerders wel eens met je van mening verschillen. Uiteindelijk weet je je 
doel, het belang van een goed beheersbaar kwaliteitsmanagementsysteem bij iedereen helder te krijgen.

Wat bieden wij jou?

Een baan bij Boele & van Eesteren komt met een uitstekend pakket van arbeidsvoorwaarden:
• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de UTA Cao met o.a. 43 vakantiedagen,
• Auto van de zaak met brandstofpas voor tanken in heel Europa,
• Een goed pensioen,
• De mogelijkheid tot het volgen van opleidingen, zowel binnen onze eigen VolkerWessels Academy als daarbuiten,
• Een professioneel team van collega’s,
• De vrijheid om je werk naar eigen inzicht in te delen met veel verantwoordelijkheid, werkend vanuit het kantoor in Rijswijk,
• Meer dan voldoende doorgroeimogelijkheden, ook binnen het VolkerWessels concern.

Solliciteren?
Maak van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:
https://www.boele.nl/over-ons/werken-bij/sollitatieformulier/sollicitatieformulier/p/job/5722


