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

Je werkt op bodemsaneringslocaties en op open- en gesloten stortplaatsen. In opdracht van de
binnendienst verricht je milieumetingen, je voert onderhoud uit aan monitoringssystemen, je bedient
installaties en je ziet toe op werkzaamheden door externe bedrijven. Daarnaast ben je de ‘ogen en
oren’ op onze locaties en onderhoud je contacten met bewoners en gebruikers. Vaak werk je alleen
maar soms ook in teamverband. Daarnaast maak je deel uit van een groep gemotiveerde en
enthousiaste collega’s.
Wat ga je doen?
 Nemen van watermonsters.
 Verrichten van milieumetingen.
 Bedienen en onderhouden van installaties.
 Uitvoeren onderhoud aan monitoringssystemen.
 Toezien op werkzaamheden door externe bedrijven.
Waar ben je goed in?
We kunnen altijd van je op aan. Je bent verantwoordelijk en werkt oplossingsgericht. Je bent nauwkeurig en
je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. Daarnaast beschik je over:
 Afgeronde civiele-, milieu- of cultuurtechnische opleiding MBO-niveau of gelijkwaardig.
 Bereidheid om opgeleid te worden tot gecertificeerd veldwerker.
 Klantgerichte instelling.
 Rijbewijs BE.
Arbeidsvoorwaarden
Afvalzorg biedt uitdagende functies met veel zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid en alle ruimte
voor opleidingen of talentontwikkeling. In deze functie gaat het om een tijdelijke aanstelling voor de duur van
een jaar met de intentie om dit om te zetten maar een vaste aanstelling. Het salaris is afhankelijk van
opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 3.147,-- 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 Jack van der
Veldt, coördinator Uitvoering. 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
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