ASSISTENT PROJECTLEIDER BODEMAS
(m/v, fulltime)

In deze functie ben je onder andere verantwoordelijk voor het aansturen van onderaannemers
voor het bewerken van bodemas en het bijhouden en analyseren van projectgegevens. Je werkt
samen met de verantwoordelijke projectleider, maar ook zelfstandig. Je bent werkzaam op locatie
Nauerna in Assendelft of op één van onze andere locaties.
Wat ga je doen?
 Voorbereiden van inschrijvingen op aanbestedingen.
 Opstellen van contracten en onderhouden van klantcontacten.
 Verrichten van controles van werkzaamheden door derden.
 Voorbereiden en begeleiden van grensoverschrijdende afvaltransporten.
 Plannen, coördineren en toezien op een correcte uitvoering van projecten.
 Adviseren, ondersteunen en het maken van analyses op het gebied van bodemas.
Waar ben je goed in?
Je bent communicatief vaardig en je hebt een klantgerichte uitstraling. Je bent planmatig en
organisatorisch sterk, je hebt een proactieve instelling en je kan zowel zelfstandig als in teamverband
werken. Enige relevante werkervaring en kennis van de afvalverwerkingsmarkt is een pré.
Je beschikt over:

Een afgeronde HBO opleiding (bij voorkeur civiele techniek, chemische- of procestechnologie).

Goede beheersing van de Nederlandse taal en bij voorkeur ook van Engels en Duits.

Een rijbewijs B.
Arbeidsvoorwaarden
In deze functie gaat het om een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar. Afhankelijk van je
prestaties en de bedrijfsontwikkelingen behoort een vast dienstverband tot de mogelijkheden. Het salaris
bedraagt minimaal € 3.560,-- en maximaal € 4.445,-- bruto per maand op basis van een 38-urige
werkweek. De mogelijkheid om je de komende jaren te ontwikkelen tot projectleider. We bieden goede
secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioenregeling, collectieve zorgverzekering en een
vitaliteitsbeleid
HEB JE INTERESSE?

OVER ONS

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Martijn Keegel,
projectmanager bodemas, 06 - 53 15 79 50. Overige informatie: Yvonne
Wijsman, afdeling P&O, 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.

