
MILIEUTECHNISCH 
UITVOERDER/TOEZICHTHOUDER 
(m/v, fulltime) 

OVER ONS

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 

 

Een milieutechnisch uitvoerder/toezichthouder zorgt ervoor dat de uitvoering van stort-, recycling en 
overslagactiviteiten op rolletjes loopt. Hierbij stuurt hij/zij onderaannemers aan en controleert de 
werkzaamheden. Dit alles binnen de planning, de kaders van het stort- en exploitatieplan en de 
werkprocedures van stortlocatie Nauerna te Assendelft. In deze functie rapporteer je aan de 
hoofduitvoerder. 

Wat ga je doen? 

 Plannen, uitvoeren en controleren van stort-, recycling- en overslagactiviteiten. 
 Aansturen van onderaannemers en controleren van werkzaamheden door derden. 
 Controleren en administreren van in- en uitgaande stromen. 
 Steekproeven en monsters nemen. 
 Weegwerkzaamheden en ijken van schepen. 
 Toezicht houden op de naleving van milieuvergunningen, wet- en regelgeving en Arbo. 

Waar ben je goed in?

Als milieutechnisch uitvoerder heb je een flexibele werkinstelling. Je bent oplettend, nauwkeurig, 
kostenbewust en je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. Daarnaast ben je klant- en 
servicegericht en heb je een hands-on mentaliteit. Onze nieuwe collega heeft enige werkervaring en: 
 MBO werk- en denkniveau, ervaring in grond-, weg- en waterbouw, milieutechniek, procestechniek of 

grondbankactiviteiten is een pré. 
 Een VCA-VOL en DLP is een pré.  
 Basiskennis computer en administratieve vaardigheden. 
 Is bereid om opleidingen te volgen. 
 Een rijbewijs B (bij voorkeur B-E). 

Arbeidsvoorwaarden

In deze functie gaat het om een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren kan 
een vast dienstverband tot de mogelijkheden behoren. Deze functie kent variabele werktijden tussen  
7.00 uur en 19.00 uur (één uur pauze). Bij speciale projecten kunnen andere werktijden voorkomen  
(’s avonds en/of ’s nachts). Voor overwerk geldt een vergoeding conform de cao Grondstoffen, Energie & 
Omgeving. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 2.718,-- en maximaal 
€ 3.397,-- bruto per maand op basis van een 38-urige werkweek. We hebben goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden zoals een pensioenregeling, collectieve zorgverzekering en een vitaliteitsbeleid.
HEB JE INTERESSE?

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Marcel Reus, 

hoofd Uitvoering, telefoon 06 - 23 78 11 01. 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. 
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