
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.

Zijn onze installaties 
bij jou in goede handen?

INSTALLATIEVERANTWOORDELIJKE/
ELEKTROTECHNICUS        M/V FULLTIME

Eindverantwoordelijk voor al onze installaties

Je hebt de elektrotechnische installaties op alle Afvalzorg -terreinen onder je hoede. Een 

verantwoordelijke functie, waarbij je alle elektrotechnische werkzaamheden coördineert, 

veilig laat uitvoeren en inspecteert. Ook het onderhoud aan andere technische installaties 

behoort tot jouw takenpakket. Daarbij werk je nauw samen met de technische dienst van 

afdeling Emissiebeheer en andere afdelingen van Afvalzorg.

NEN3140 en NEN1010 ken je als geen ander

Veel van je werkzaamheden richten zich op het realiseren van projecten, 

onderhoudsplannen, budgetten en beheerplannen. Je ontwikkelt en installeert nieuwe 

verbeteringen en maakt daarvoor zelfstandig ontwerpen, berekeningen en calculaties. Je 

past de nieuwste inzichten en technieken toe op elektrotechnisch gebied. NEN3140 en

NEN1010 kennen voor jou geen geheimen meer.

Waar ben je goed in?
Natuurlijk heb je al je vakkennis op orde. Je bent doorgewinterd in meet- en regeltechniek, 

elektrotechnische tekeningen en processen. Ook weet je precies hoe je elektrotechnische 

installaties het beste kunt ontwerpen en beheren. Tegelijkertijd ben je een echte teamspeler 

en onderhoud je goede contacten: met (interne) klanten, relaties en aannemers.

We zoeken iemand met HBO elektrotechnisch werk- en denkniveau en relevante ervaring. 

MBO-niveau kan ook, maar dan met minstens vijf jaar relevante werkervaring. Je kent en 

volgt alle relevante wet- en regelgeving en hebt VCA VOL en ATEX basis (of je bent bereid 

dat te halen). Voor deze functie is een rijbewijs B vereist.

Wat bieden wij?
Een jaarcontract, gevolgd door een vaste aanstelling, en een salaris tussen € 4.007,-- en

€ 4.989,-- bruto per maand bij een 38-urige werkweek. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden 

zijn uitstekend; van een pensioenregeling tot een collectieve zorgverzekering en een 

vitaliteitsbeleid. Bij deze functie hoort ook een leasewagen.

Interesse?
Neem dan contact op met Pieter Bonnes, hoofd Emissiebeheer: 06 - 51 51 74 96. 

Of stuur direct een motivatiebrief met je CV per e-mail naar PO@afvalzorg.nl. 

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




