
Werken bij Afvalzorg is meewerken aan een schoner en mooier Nederland. 
Als belangrijke speler in de afvalverwerkingsmarkt zorgen wij met 120 collega’s 
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. Elke uitdaging rond afval is bij Afvalzorg in goede handen.

PROJECTLEIDER CIVIEL/BEHEER M/V FULLTIME

Goed werk prettig laten verlopen
In deze verantwoordelijke functie werk je aan civiel- en milieutechnische 
vraagstukken op de eigen locaties van Afvalzorg en die van derden.  
Dat doe je samen met je collega’s van de afdeling Ontwerp,  
Inrichting & Beheer. 

Je bent de spin in het web
Je geeft leiding aan civieltechnische projecten en je zorgt ervoor dat 
installaties en voorzieningen worden onderhouden. Daarvoor stel je 
projectteams samen die je functioneel aanstuurt. Je stemt af met je (interne) 
klanten en andere stakeholders. Hieronder valt ook het contact (en de 
contracten) met aannemers en klanten.

Waar ben je goed in?
Je bent pragmatisch, resultaatgericht, kostenbewust, communicatief vaardig, 
en vooral een teamspeler (met aanvoerdersband). Je werkt en denkt op 
hbo-niveau, en dat liefst in de context van civiele techniek of vergelijkbaar. 
We vragen tenminste 5 jaar relevante ervaring, waaronder het omgaan 
met bestekken, UAV en contracten in het algemeen. Je hebt VCA VOL,  
of gaat dat nog behalen. Rijbewijs B is onontbeerlijk.

Wat bieden wij?
Een jaarcontract, gevolgd door een vaste aanstelling, en een salaris 
tussen 4.650,-- en 5.071,-- euro bruto per maand met persoonlijk  
budget van 13,19% en 13 ADV-dagen (bij een 38-urige werkweek). 
Doorgroeien is mogelijk. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden (cao GEO 
deel proces) zijn goed te noemen, van pensioenregeling tot lease-auto.

Kom praten!
Herbert Kers (hoofd Ontwerp, Inrichting en Beheer) vertelt je graag meer 
over de functie: 06 - 82 82 54 33 of kijk op www.afvalzorg.nl/werken-bij.  
Je motivatiebrief en CV mag je direct mailen aan P&O@afvalzorg.nl voor 
20 augustus 2021.

Zijn onze projecten
bij jou in goede handen?


