
Gezocht Deskundig Asbestinventariseerder  

Ben jij die Deskundig Asbestinventariseerder die in een gezellig team wil meewerken aan mooie 

projecten zowel in de woningbouw als de industrie?  Houd je van een informele sfeer, heb je 

humor en een no nonsens mentaliteit? Dan ben je bij ons aan het goede adres.

Wat ga je bij ons doen? 

In je een eigen bedrijfsauto rijd je dagelijks verschillende projecten af om vast te stellen of er asbest 

aanwezig is. Je verricht opnames op diverse locaties, draagt zorg voor kundige rapportages, hebt 

contact met opdrachtgevers, neemt monsters en verleent advies. Hoe meer ervaring je hebt, hoe 

grotere en complexere projecten je op mag pakken. Je kunt ingezet worden in de woningbouw maar 

ook in de industrie. Zo kan het zijn dat je de ene dag langs gaat bij grote Olie- Chemie bedrijven of 

energiebedrijven en dat je de volgende dag inspecties uitvoert voor diverse woningbouwcoöperaties 

en verschillende aannemers. Je bent veel onderweg en krijgt met veel verschillende mensen te 

maken. Hierbij is het wel belangrijk dat je stevig in je schoenen staat. Je hebt flexibele werktijden 

maar het is wel de bedoeling dat je 6 keer per jaar een calamiteitendienst met ons meedraait.  

Wie zijn wij? 

DAP Advies B.V. is een milieukundig advies- en onderzoeksbureau, maar we zijn niet zoals al die 

anderen. We zijn één van de weinige adviesbureaus die gespecialiseerd zijn in de (petro)chemische 

industrie en energiebedrijven. Daarnaast pakken wij complexe asbestinventarisatieprojecten op en 

doen wij onderzoek naar keramische vezels. 

We zijn een informeel bedrijf met een goede sfeer. Dit is voor ons echt belangrijk. Helaas kunnen we 

door de Corona nu even weinig leuke dingen doen als team, maar zo gauw het weer mag organiseren 

we snel een teamuitje en sluiten we op de vrijdag weer gezellig af met een borrel. Daarnaast zijn wij 

momenteel bezig met het inrichten van onze eigen bedrijfsfitness, zodat je straks na een dag werken 

snel nog even kunt sporten als je dat wilt. Klinkt goed toch?! 

Wat vragen wij van jou? 

Onze voorkeur heeft dat je een bouwkundige opleiding hebt op minimaal mbo-niveau of een 

vergelijkbare technische of laboratorium opleiding. Heb jij je Persoonscertificaat DIA al behaald? 

Helemaal top! Zo niet, dan kun je bij ons hiervoor een opleidingstraject volgen. Belangrijk is ook dat 

je een rijbewijs hebt, geen hoogtevrees en een beetje humor wordt ook wel op prijs gesteld. Het 

maakt niet uit of je junior, medior of senior bent. Op alle drie de niveaus hebben we vacatures. 

Is dit de baan die je zoekt?

Stuur ons dan even een kort berichtje met je CV naar vacature@hratheart.nl en dan praten wij je 

graag onder een kopje koffie bij over de vacature, het bedrijf en onze goede arbeidsvoorwaarden 

zoals een auto van de zaak en een dertiende maand. Hopelijk tot snel! 


