
LID RAAD VAN COMMISSARISSEN 
Expertisegebied energie/afval/duurzaamheid

OVER ONS

Als belangrijke speler in de afvalverwerkingsmarkt  

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. 
Afvalzorg is opgericht in 1993 en opereert zelfstandig. De aandeelhouders zijn provincie  
Noord-Holland (90%) en provincie Flevoland (10%). Afvalzorg beschikt over een netwerk van 
locaties in Nederland, waarop zij haar activiteiten uitvoert. De verschillende activiteiten zijn 
ondergebracht in afzonderlijke juridische entiteiten, waarbij NV Afvalzorg Holding over het 
algemeen (direct of indirect) een beslissende zeggenschap heeft. 

De raad van commissarissen van Afvalzorg bestaat uit vijf leden en houdt toezicht op het beleid van de 
directie en de algemene gang van zaken in de vennootschap. Daarnaast adviseert zij de directie. De raad 
vergadert minimaal vijf keer per jaar. Daarnaast vindt er twee keer per jaar een algemene vergadering van 
aandeelhouders plaats en jaarlijks een strategiebijeenkomst. 

Profiel kandidaat

De kandidaat beschikt over bestuurlijk inzicht en maatschappelijke sensitiviteit, om de hoofdlijnen van het 
totale beleid te beoordelen. Er wordt verwacht dat hij/zij voldoende kennis heeft van energie, afval en 
duurzaamheid, de markt en de belanghebbende partijen daarbinnen en: 
 Bestuurlijke of eindverantwoordelijke ervaring bij voorkeur in  

een commerciële onderneming in een publiek-private context. 
 Een relevant bestuurlijk netwerk. 
 Ervaring als toezichthouder of commissaris.  

Arbeidsvoorwaarden

Het gaat om een (eerste) benoemingstermijn van vier jaar die ingaat per mei 2019. De jaarlijkse 
eden eveneens een vaste onkostenvergoeding van 
 op declaratiebasis.  
INTERESSE?

De werving en selectie wordt gedaan door het executive search bureau

brutovergoeding voor 2018 bedraagt € 11.009,--. We bi
€ 500,-- op jaarbasis en een vergoeding van reiskosten
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

Van der Laan & Co. Voor informatie over de vacature of de procedure: 

Karen Kragt, partner van Van der Laan & Co, tel. 035 - 548 07 60.  

Klik hier voor nadere informatie en voor het uploaden van uw cv met 

motivatie. Sluitingsdatum is 14 december 2018. 

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