LABORANT BODEMAS
(m/v, fulltime)

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de monstername van AEC-bodemas en aansluitend de nonferro bepaling en vastlegging in een laboratorium. Je bent werkzaam op locatie Nauerna in Assendelft,
bij AEB in Amsterdam, of op één van onze andere locaties. Je rapporteert aan de projectmanager
bodemas.
Wat ga je doen?
 Monstername van granulaat en metaalconcentraten bij opwerkingsinstallaties bodemas.
 Bepaling drogestofgehalte en weging van de monsters.
 Verkleinen d.m.v. walsen en/of breken (walsmolen en kaakbreker).
 Verkleinde monstermateriaal afzeven en per fractie afwegen.
 Gewichten verwerken in een spreadsheat, mogelijke analyses maken.
 Werkzaamheden in het kader van BRL 2507 AEC granulaten voor toepassing in beton.
Waar ben je goed in?
Je bent communicatief vaardig en je hebt een representatieve uitstraling. Je bent accuraat, stressbestendig en
proactief en je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. Je hebt enige relevante werkervaring en

MBO werk- en denkniveau (bij voorkeur weg- en waterbouw of laborant).

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Arbeidsvoorwaarden
In deze functie gaat het om een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar op uitzendbasis. Afhankelijk van
je prestaties en de bedrijfsontwikkelingen behoort een vast dienstverband tot de mogelijkheden. De werktijden
zijn variabel tussen 6.00 uur en 18.00 uur (één uur pauze). Het kan voorkomen dat je ook buiten de
standaardwerktijden wordt ingezet.

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.

