
ADVISEUR BODEMZORG

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

OVER ONS 

Als belangrijke speler in de afvalverwerkingsmarkt 

zorgen wij met ruim 100 medewerkers voor opslag, 

Het gaat om een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar, maar afhankelijk van je prestaties en de 
bedrijfsontwikkelingen is een vast dienstverband mogelijk. Je werktijden zijn in overleg flexibel in te delen. Het 
salaris bedraagt maximaal € 62.105,-- bruto per jaar op basis van een 38-urige werkweek. Afvalzorg heeft 

nregeling, collectieve zorgverzekering en een 
HEB JE INTERESSE?

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Jessica 

Thomas, hoofd Bodemzorg, telefoon 06 - 23 48 59 59 .  

goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een pensioe
vitaliteitsbeleid.
Overige 

Stuur je 

attentie v

Acquisitie
De afdeling Bodemzorg houdt zich bezig met beheer, sluiting en nazorg van stortplaatsen en 
bodemsaneringslocaties. Als adviseur Bodemzorg houd je het overzicht over complexe, langlopende 
projecten maar duik je ook in de inhoud van bodemverontreinigingen en stortlocaties. Je maakt deel uit van 
een enthousiast team van professionals die altijd op zoek zijn naar innovatieve oplossingen. De kansen om 
door te groeien naar senior adviseur of projectleider zijn volop aanwezig.  

Wat ga je doen? 
 Milieuhygiënisch beheren van stortplaatsen. 
 Analyseren en interpreteren van (veld)gegevens. 
 Nazorg van grondwaterverontreinigingen organiseren en optimaliseren. 
 Bewaken goede gang van zaken op eigen stortlocaties. 
 Opstellen van heldere rapportages en adviezen. 

Waar ben je goed in?

Je hebt een zelfstandige, creatieve en initiatiefrijke werk- en denkwijze. Je kunt je goed vastbijten in een grote 
klus. Je bent proactief en kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. Daarnaast beschik je over: 
 Milieuopleiding minimaal hbo-niveau. 
 Minimaal drie jaar relevante werkervaring.  
 Ervaring met nazorg of beheer van stortplaatsen is een pre. 
 Uitstekende mondelinge, schriftelijke en communicatieve vaardigheden. 
 Klantgerichte instelling. 

Wij bieden
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

informatie: Yvonne Wijsman, afdeling P&O, tel. 088 - 801 08 01. 

motivatiebrief met CV per e-mail naar PO@afvalzorg.nl ter 

an Yvonne Wijsman. 

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