Empowering your business

EMMTEC services ondersteunt bedrijven bij het uitvoeren van hun bedrijfsprocessen. We leveren utilities en
services op het gebied van engineering, laboratorium en logistiek. Van energie tot water, van tankcleaning
tot warehousing en van procesautomatisering tot laboratoriumanalyses: wij bieden oplossingen die
bedrijven sterker, slimmer en efficiënter maken. Vanaf het emmtec Industry & Businesspark in Emmen voeren
we diensten uit in heel Nederland. Er werken ongeveer 300 mensen bij EMMTEC services.

Voor ons Laboratorium zijn wij op zoek naar een:

Asbestcontroleur (inhuurkracht)
Staan gezondheid en veiligheid bij jou hoog in het
vaandel? Kun jij zelfstandig werken, sta je stevig in
je schoenen en kun je goed met mensen omgaan?
Lees dan snel verder!
Wat ga je doen?

Als asbestcontroleur voer je inspectiewerkzaam
heden uit in opdracht van asbestsaneerders.
Dit doe je in de regio Groningen, Friesland en
Drenthe. Je voert luchtmetingen en visuele inspecties
uit op locaties waar asbest wordt gesaneerd.
Voor deze metingen en analyses schrijf je ook
keuringsrapporten. Zo stel je vast hoe het staat
met de bewoonbaarheid en de veiligheid van
het gebouw of object, en met de kwaliteit van de
saneringswerkzaamheden.
Je rijdt naar de locaties met een eigen bus, voorzien
van een klein laboratorium. Je werkt in de dagdienst,
maar het kan ook voorkomen dat je eens ’s avonds
of op zaterdag moet werken.
Wie zoeken wij?

Als asbestcontroleur:
•h
 eb je een mbo-opleiding afgerond. Richting
laboratorium is een pré, maar geen must;

• ben je in het bezit van een rijbewijs B;
•b
 en je flexibel en heb je geen negen tot vijf-

mentaliteit;
• k un je je goed mondeling en schriftelijk
uitdrukken;
• ben je stressbestendig;
• kun je zelfstandig werken;
•b
 en je fysiek in een goede conditie. Het
kan namelijk zijn dat je werkzaamheden in
kruipruimtes of op wat lastiger te bereiken
plekken moet uitvoeren.
Wat bieden wij?

EMMTEC services biedt je een snel ontwikkelende
werkomgeving en de kans om met grote inhoudelijke
betrokkenheid te opereren. Bovendien lever je
een bijdrage aan duurzame projecten met grote
maatschappelijke én financiële belangen, want je
bent medeverantwoordelijk voor de prestaties van
een bedrijf met een omzet van € 60 mln.
Het gaat om een fulltime baan van 38 uur per
week. Je standplaats is Emmen, maar je werkt
voornamelijk vanuit huis.

Meer informatie of solliciteren?

Voor meer informatie kun je terecht bij Start People
via 0992@startpeople.nl of 0591 75 06 90.
Wil je solliciteren? Dat kan via de website van
Start People.

EMMTEC services B.V.
Eerste Bokslootweg 17
7821 AT Emmen
www.emmtecservices.nl

