Wij zoeken:
DAV (Deskundig Asbest Verwijderaar)
&
DTA (Deskundig Toezichthouder Asbest)
Vanuit Woerden werken we met een gemotiveerd team van zeer gespecialiseerde collega’s aan saneringsprojecten door heel
Nederland. Wij blijven ons continu ontwikkelen, stellen onze aanpak bij en zetten hiervoor de nieuwste technieken in. Een sterke
focus ligt op het efficiënter inrichten van onze interne en externe processen, zodat we dagelijks kunnen inspelen op nieuwe
ontwikkelingen. Zorgen voor een veilige werkomgeving voor onze mensen is hierbij onze belangrijkste kernwaarde.

DAV

DTA

Als Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV'er) heb jij verschillende
taken en verantwoordelijkheden. Samen met jouw collega's ben
je verantwoordelijk voor het veilig verwijderen van asbest. Het
werkgebied waar je op dat moment werkt, zet je netjes af en je
zorgt ervoor dat het asbest veilig wordt verpakt en vervoerd.
Daarna maak je het gebied en het materiaal schoon. Wanneer er
probleemsituaties ontstaan tijdens jouw werkzaamheden,
signaleer en communiceer je dit op tijd. Je voert de
werkzaamheden uit op basis van de wet-en regelgeving onder
toezicht van een Deskundig Toezichthouder Asbest (DTA'er). Het
is een afwisselende en uitdagende baan!

Als Deskundig Toezichthouder Asbest (DTA’er) word jij geroemd
om je verantwoordelijkheidsgevoel en duidelijke manier van
communiceren. Jij bent namelijk hét aanspreekpunt van de
werkzaamheden op de werklocatie. De werkzaamheden worden in
teamverband en op locatie uitgevoerd, zowel binnen als buiten.
Netjes en secuur werken is daarbij uiteraard een must.
Je geeft leiding aan, begeleidt en ondersteunt de
asbestsaneerders tijdens het uitvoeren van
asbestsaneringswerkzaamheden en je bent verantwoordelijk voor
het invullen en bijhouden van het projectplan. Ook zorg je voor
naleving van de wettelijke kwaliteits-en veiligheidsvoorschriften
en ben je verantwoordelijk voor controles en registratie.

Wat verwachten wij van jou
• Aantoonbare werkervaring als Asbestverwijderaar;
• Bekend met geldende wet- en regelgeving;
• Afgeronde opleiding DAV;
• VCA Basis;
• Rijbewijs B (heb je BE? Dan heb jij onze voorkeur);
• Verantwoordelijkheidsgevoel.

Wat verwachten wij van jou
• Aantoonbare werkervaring als Asbestverwijderaar;
• Afgeronde opleiding DAV en DTA;
• VCA VOL;
• Rijbewijs BE (dit is een vereiste!);
• Verantwoordelijkheidsgevoel;
• Communicatief vaardig;
• Leidinggevende capaciteiten en je weet je team te motiveren.

Voor beide functies bieden wij jou:
• Afwisselende en uitdagende werkzaamheden;
• Leuke informele werksfeer in een professionele organisatie;
• Betrokken en gedreven collega’s;
• Ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden;
• Marktconform salaris en zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Bouw & Infra.
Enthousiast?
Ben je na het lezen van onze vacature nog net zo enthousiast als toen je begon met lezen?
Stuur dan je motivatiebrief met C.V. naar monique@asbest-assist.nl
Wil je eerst nog wat meer weten over de functie of over ons bedrijf?
Neem dan contact op met Sander Lammerse op telefoonnummer 0348-688843.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

