ADVISEUR
(m/v, 32-38 uur per week)

Je ontzorgt bedrijven en overheden door hun grondwaterproblematiek over te nemen. Op basis van je
ervaring met in- en ex-situ sanering beoordeel je wat nodig of wenselijk is. Samen met collega’s, aannemers
en adviesbureaus werk je het juiste voorstel uit. Inhoudelijk ben je verantwoordelijk voor het milieuhygiënisch
beheer en goede gang van zaken op stortplaatsen. Je stelt zelfstandig rapportages op, geeft adviezen,
onderhoudt en initieert klantcontact en gaat proactief op zoek naar nieuwe projecten. Je maakt deel uit van
een team van gemotiveerde en enthousiaste collega’s.
Wat ga je doen?
 Overnemen verantwoordelijkheid grondwaterproblematiek.
 Milieuhygiënisch beheren van stortplaatsen.
 Bewaken van de goede gang van zaken op eigen stortlocaties.
 Opstellen van rapportages en adviezen.
 Onderhouden en initiëren van klantcontact en relatiebeheer.
Waar ben je goed in?
Je bent initiatiefrijk, ondernemend en legt makkelijk (klant)contact. Je bent proactief en kan zowel zelfstandig
als in teamverband werken. Daarnaast beschikt je over:

Milieuopleiding minimaal HBO-niveau.

Minimaal 10 jaar werkervaring met bodemsanering.

Ervaring met nazorg of beheer van stortplaatsen is een pré.

Uitstekende schriftelijke en communicatieve vaardigheden.

Klantgerichte instelling.
Arbeidsvoorwaarden
Afvalzorg biedt uitdagende functies met veel zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid en alle ruimte
voor opleidingen en talentontwikkeling. In deze functie gaat het om een tijdelijke aanstelling voor de duur van
een jaar met de intentie dit om te zetten naar een vaste aanstelling. Het salaris is afhankelijk van opleiding
en ervaring en bedraagt € 3.490,-- tot € 4.564,-- bruto per maand op basis van een 38-urige werkweek. We
hebben goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioenregeling, collectieve zorgverzekering en een
vitaliteitsbeleid.

HEB JE INTERESSE?

OVER ONS

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Harm
Ritsema, manager Beheer & Nazorg. Overige informatie: Yvonne
Wijsman, afdeling P&O, tel. 088 - 801 08 01. Stuur je motivatiebrief met
CV per e-mail naar PO@afvalzorg.nl ter attentie van Yvonne Wijsman.

Als belangrijke speler in de afvalverwerkingsmarkt
zorgen wij met ruim 100 medewerkers voor opslag,
recycling en storten van afval. Onze specialisten buigen
zich ook over nazorg van verontreinigde locaties.
Gesloten stortlocaties geven we een veilig en duurzaam
tweede leven.
www.afvalzorg.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

