Vacature Uitvoerder / Projectleider Milieutechniek

Groep

Oké Groep is een familiebedrijf actief in: Sloopwerken, Milieutechniek, Vastgoedonderhoud, Schoonmaak en
Calamiteiten dienstverlening. Onze organisatie is volop in beweging en verandert van een traditionele
dienstverlener naar een organisatie die gespecialiseerde oplossingen biedt.
Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een uitvoerder / projectleider voor
asbestsanering. Ben jij degene die iedere opdracht vol enthousiasme oppakt? Ben jij daarnaast op zoek naar
een baan bij een jonge en dynamische organisatie? Lees dan snel verder, want wij zijn op zoek naar een
fulltime medewerker!
Taken:
• Zorgdragen voor en leiding geven aan de werkuitvoering;
• Werkvoorbereiding , opstellen van dagplanningen/ Capaciteitsplanning, opleveringprojecten en
nazorg;
• Borging van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu op de werken;
• Werkadministratie;
• Houden van toolboxmeeting en instrueren van personeel op het gebied van kwaliteit, veiligheid,
gezondheid en milieu;
• Onderzoeken van ongevallen en incidenten en houden van werkplekinspecties,
• Registratie en archivering van projectdocumenten;
• Melden van ongevallen, incidenten en afwijkingen op de projecten;
• Beoordelen van contract wijzigingen;
• Aangeven inkoop- en afroepbehoeften;
• Controleren van leveringen;
• Verzamelen, opslaan en afvoeren van afval;
• Toezicht houden op de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen;
• Controle op de milieuaspecten en milieueffecten per project;
• Afvalstroombeheer (administratief);
• Werken met bestek, tekeningen en uitgangspunten voor een calculatie of werk;
• Bijhouden en doorgeven van meer- en minderwerk projecten.
• Uitvoeren werkzaamheden;
• Uitvoeren van het KAM-beleid.
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:
• De uitvoerder is verantwoordelijk voor een goede en tijdige uitvoering van de projecten op de
werklocaties;
• Leiding geven aan uitvoerend personeel en onderaannemers;
• Dagelijkse planning van personeel, materiaal en materieel;
• Zorgdragen voor meer-/ minderwerk en registratie hiervan;
• Opleveren van projecten;
• Voorlichting van de medewerkers;
• De uitvoerder is mede verantwoordelijk voor het uitdragen en stimuleren van de VGM-aspecten
binnen het bedrijf bij de dagelijkse gang van zaken;
• Voert met enige regelmaat werkplekinspecties uit;
• Houden van toolboxmeetings.
Wij:

•
•
•
•
•
•
•

Zijn een jong en daadkrachtig bedrijf dat werkt aan toonaangevende objecten in Nederland;
Weten dat onze mensen iedere dag het verschil maken en zijn daar trots op;
Hebben een hecht team van enthousiaste, professionele hardwerkende collega’s;
Werken samen met jou vooruit aan de toekomst!;
Bieden jou een ‘tweede thuis’, een levendige werkkring én gaan dankbaar met jouw expertise om;
Hebben opleiden en ontwikkelen van onze medewerkers hoog in het vaandel staan;
Hebben gegarandeerd de gezelligste vrijdagmiddagborrel van Weesp in ons eigen café.

Functie eisen:
• Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie;
• Goede kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van asbestsanering;
• Je bent in het bezit van een rijbewijs;
• Je bent in het bezit van een VCA-VOL diploma en DTA-certificaat;
• Je kan werken met het LAVS-systeem;
• Teamspeler en geen 8 tot 5 mentaliteit;
• Verzorgd en representatief.

Groep

Wat bieden wij jou:
Een fulltime job bij Oké Groep! Een gezond bedrijf met oog voor de mens, korte (communicatie)lijnen en een
goede naam en positie in de markt.
Zowel onze sectoren als organisatie laten de laatste en komende jaren een sterke groei en ontwikkeling zien,
waardoor er ook ruimte is voor jouw eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling. Die ontwikkeling
ondersteunen we dan ook graag.
Onze arbeidsvoorwaarden en salarissen zijn conform de cao Orsima en er wordt een auto van de zaak ter
beschikking gesteld.
Bij Oké Groep werken we samen en met passie aan een optimale beleving en dat doen we op een respectvolle en
ter zake kundige manier. Deze kernwaarden zal je terugzien in hoe men met elkaar omgaat en wil gaan; tijdens
het werk, maar ook tijdens bedrijfsbijeenkomsten, -uitjes e.d. Daarnaast kom je straks te werken in een recent
fors uitgebreide en vernieuwde kantoorfaciliteit.
Heb je vragen over de vacature of wil je een gesprek aanvragen? Mail dan naar: HR@okebv.nl of neem
telefonische contact met ons op via 020 – 600 73 07 (optie 1)

