VACATURE

MEDEWERKER ASBEST
De groep Martens Democom is een internationale groep gespecialiseerd in industriële sloop- en
demontagewerken.
Met onze machinepark en bijhorende tools (hydraulische sloopkranen van 5 ton tot 205 ton met sloophamers,
sorteergrijpers, schrootscharen, betonscharen,…) + met het ter beschikking stellen van ervaren en
gespecialiseerd personeel wensen wij de klant een totaaloplossing aan te bieden.
Binnen deze totaaloplossing hoort ook de professionele verwijdering van asbesttoepassingen, een activiteit
die sinds kort werd uitgebreid tot de particuliere markt. Ter versterking van ons team van asbestverwijderaars zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers.

FUNCTIEBESCHRIJVING
Als Medewerker Asbest sta je samen met je collega’s in voor de deskundige verwijdering van
asbesttoepassingen binnen zowel de professionele als particuliere markt. Naast directe collega’s bestaat het
team uit Deskundige Werfleiders en ondersteunende kaderfuncties.
Je bent onder andere verantwoordelijk voor:
▪ Correcte
en
zorgvuldige
verwijdering
van
asbesttoepassingen volgens voorgeschreven procedures
▪ Uitvoeren van werkzaamheden zoals demontage in chemisch
actieve omgeving (zuur-base, zware metalen, …)
▪ Efficiënte en respectvolle communicatie richting
leidinggevende functies, directe en indirecte collega’s
▪ Uitvoeren van eenvoudige rapportering betreffende
voortgang werken, rapporten asbestwerk
▪ Verzorging van je eigen materiaal en PBM’s
Als medewerker asbest heb je oog voor:
▪
▪

Orde en netheid, zowel bij uitvoeren van taken als beheer van materiaal
Veiligheid en gezondheid, jouw eigen maar ook die van collega’s en klant

UW PROFIEL
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ervaring is geen vereiste
Vlot in de Nederlandse taal, kennis van Engels en/of Frans zijn een plus
Kennis van Sloop- of afvalsector zijn een plus
Je hebt ervaring met of aanleg voor het volgen van procedures
Opleidingen en certificaten asbest is een voordeel maar geen must
Enthousiaste teamspeler
Open en eerlijk
Flexibel
Op zoek naar een voltijdse job
Rijbewijs B

Wij bieden je een plaats in een boeiende sector, binnen een warme KMO, met gezonde ambitie om
te groeien. Een werkomgeving met veel afwisseling en unieke projectlocaties. Een marktconform
loonpakket met actieve ondersteuning voor groei en ontwikkeling van personeel.
Interesse? Stuur zeker je motivatie en CV naar info@martensdemocom.com

