MILIEUTECHNISC H UITVOERDER

V/M FULLTIME

Zaken op rolletjes laten lopen
Als milieutechnisch uitvoerder heb je de dagelijkse regie over onze activiteiten op onze
locaties in Noord-Holland. Of het nu om storten, recycling of overslag gaat, jij zorgt dat
alles netjes en op tijd gebeurt.
Veelzijdig hou je de vaart erin
Als locatieregisseur zorg je dat iedereen zijn werk kan doen. Je stuurt aan en controleert
de activiteiten. Je houdt in het oog dat een en ander gebeurt volgens de werkprocedures.
Daarover rapporteer je bij de hoofduitvoerder. Je controleert en administreert uitgaande
stromen, doet steekproeven, neemt monsters en ijkt schepen. Ook zie je toe op naleving
van vergunningen en wet- en regelgeving, zoals de Arbowet.
Waar ben je goed in?
In deze veelzijdige functie schakel je flexibel, heb je alles in de gaten en werk je zelfstandig
en in teamverband. Je bent servicegericht en weet van doorpakken. Je werkt en denkt op
mbo-niveau en brengt tenminste vijf jaar ervaring met je mee, bijvoorbeeld in grond-, wegen waterbouw, milieutechniek, procestechniek of grondbankactiviteiten. Je hebt een pré
met VCA-VOL en/of als DLP-er. Je kunt met een computer overweg, schrikt niet terug voor
administratie en staat open voor opleidingen. Een rijbewijs B (liefst B-E) is noodzakelijk.
Wat bieden wij?
Een jaarcontract, gevolgd door een vaste aanstelling, en een salaris tussen 3.085,-- en
3.843,-- euro bruto per maand met persoonlijk budget van 13,19% en 13 ADV-dagen
(bij een 38-urige werkweek, cao GEO). Onze uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
omvatten onder meer een uitgebreide pensioenregeling, een ruim aantal vakantiedagen
en een vitaliteitsbeleid. Omdat de activiteiten op onze locatie gewoonlijk tussen 7:00 en
19:00 uur plaatsvinden, variëren ook jouw werktijden. Bij speciale projecten kan dat ook
eens ’s avonds of ’s nachts zijn. Voor overwerk geldt een vergoeding conform de cao.
Interesse?
Neem dan contact op met Marcel Reus, 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.

Zijn onze activiteiten
bij jou in goede
handen?

Werken bij Afvalzorg is meewerken aan een schoner en mooier Nederland.
Als belangrijke speler in de afvalverwerkingsmarkt zorgen wij met ruim120 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.

