Vermeulen sloop- en milieutechnieken is constant op zoek naar gemotiveerd en enthousiast
personeel:
Momenteel zijn wij opzoek naar:




Deskundig Asbest Verwijderaar (m/v)
Deskundig Toezicht houder asbestverwijdering (m/v)
Sloper (m/v)

Indien u over een of meerdere functies informatie wil kunt u de bijgevoegde functie omschrijving
doornemen.

Vermeulen
Sloop- en Milieutechnieken
Zoekt per direct een

Deskundig toezichthouder Asbestverwijdering
(M/V)
Functieomschrijving
Een interessante functie waarbij het uw taak is aansturing te geven aan een groep DAV-ers waar u op dat moment
verantwoordelijk voor bent. U ziet erop toe dat het werk op een juiste en veilige manier wordt uitgevoerd. U bent het
eerste aanspreekpunt voor de opdrachtgever of andere bezoekers op de bouwplaats. U legt verantwoording af aan de
uitvoerder van het werk. Werkgebied: verschillende locaties in Nederland.

Functie eisen







Ervaring als Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering
Certificaat Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (SC-510).
VCA-VOL of bereid deze te halen
Rijbewijs BE
Fittest Rk 2 en Rk 3 masker
Vezelveiligheid 1 en 2

Wat bieden wij





Een marktconform salaris
Bedrijfswagen
Fulltime baan
Aantrekkelijke werksfeer

Bedrijfsprofiel
Vermeulen Sloop- en milieutechnieken is een landelijk operend bedrijf en is breed georiënteerd en gecertificeerd, SC-530,
SIKB BRL 7001, SVMS007, VCA** en ISO9001. Het leveren van de hoogst mogelijke kwaliteit naar de klant staat bij ons
voorop.

Contactinformatie
Interesse in deze functie? Reageer dan direct of neem voor meer informatie contact op met personeelszaken op
telefoonnummer: 071-5899354 of maak uw interesse kenbaar via de mail : info@vermeulen-bv.com.
Vermeulen Sloop- en Milieutechniek
Energieweg 6a, 2382NJ Zoeterwoude
www.vermeulen-bv.com

Vermeulen
Sloop- en Milieutechnieken
Zoekt per direct een

Deskundig asbest verwijderaar
(M/V)
Functieomschrijving
Een interessante functie waarbij het uw taak is het op een correcte wijze het saneren van de asbesthoudende bron en de
daarbij behorende schoonmaakacties. In overleg met de DTA ziet erop toe dat het werk op een juiste en veilige manier
wordt uitgevoerd. U bent het eerste aanspreekpunt van de DTA op de bouwplaats. U legt verantwoording af aan de
uitvoerder van het werk. Werkgebied: verschillende locaties in Nederland.

Functie eisen







Ervaring als Deskundig asbest verwijderaar asbest
Certificaat Deskundig asbest verwijderaar (SC-520).
VCA-BASIS of bereid deze te halen
Rijbewijs BE
Fittest Rk 2 en Rk 3 masker
Vezelveiligheid 1 en 2

Wat bieden wij




Een marktconform salaris
Fulltime baan
Aantrekkelijke werksfeer

Bedrijfsprofiel
Vermeulen Sloop- en milieutechnieken is een landelijk operend bedrijf en is breed georiënteerd en gecertificeerd, SC-530,
SIKB BRL 7001, SVMS007, VCA** en ISO9001. Het leveren van de hoogst mogelijke kwaliteit naar de klant staat bij ons
voorop.

Contactinformatie
Interesse in deze functie? Reageer dan direct of neem voor meer informatie contact op met personeelszaken op
telefoonnummer: 071-5899354 of maak uw interesse kenbaar via de mail : info@vermeulen-bv.com.
Vermeulen Sloop- en Milieutechniek
Energieweg 6a, 2382NJ Zoeterwoude
www.vermeulen-bv.com

Vermeulen
Sloop- en Milieutechnieken
Zoekt per direct een

(hand) sloper
(M/V)
Functieomschrijving
Een interessante functie waarbij het uw taak is het op een correcte wijze het slopen van gebouwdelen en objecten, dit kan
zijn als totaalsloop of renovatiesloop.. In overleg met de uitvoerder sloop worden de werkzaamheden uitgevoerd dit kan
zowel handmatig of met materieel uitgevoerd worden. U legt verantwoording af aan de uitvoerder van het werk.
Werkgebied: verschillende locaties in Nederland.

Functie eisen





Ervaring als (hand)sloper
VCA-BASIS of bereid deze te halen
Rijbewijs BE
Heftruck en /of hoogwerk certificaat zijn een pre.

Wat bieden wij




Een marktconform salaris
Fulltime baan
Aantrekkelijke werksfeer

Bedrijfsprofiel
Vermeulen Sloop- en milieutechnieken is een landelijk operend bedrijf en is breed georiënteerd en gecertificeerd, SC-530,
SIKB BRL 7001, SVMS007, VCA** en ISO9001. Het leveren van de hoogst mogelijke kwaliteit naar de klant staat bij ons
voorop.

Contactinformatie
Interesse in deze functie? Reageer dan direct of neem voor meer informatie contact op met personeelszaken op
telefoonnummer: 071-5899354 of maak uw interesse kenbaar via de mail : info@vermeulen-bv.com.
Vermeulen Sloop- en Milieutechniek
Energieweg 6a, 2382NJ Zoeterwoude
www.vermeulen-bv.com

