
Ben jij onze nieuwe Projectleider Asbest? 

Ben jij die Projectleider die als leidinggevende met zijn ervaring in de asbestwereld DIA’s weet te 

motiveren om het beste uit zichzelf te halen? Draai je daarnaast je hand niet om mee te werken in 

de projecten en voor een stukje acquisitie te zorgen? Lees dan snel even verder

Wat ga je bij ons doen 

Je stuurt bij ons op projectniveau meerdere ervaren DIA’s aan om mooie projecten te controleren op 

asbest. Wat dacht je van opdrachten bij grote olie- en chemiebedrijven, energiebedrijven, 

productiebedrijven, woningbouwcoöperaties en het Rijksvastgoedbedrijf maar ook bij verschillende 

aannemers, installateurs en particulieren? Jij bereidt vooral de werken voor en bent het 

aanspreekpunt binnen jouw team en zorgt ervoor dat alles vlekkeloos verloopt. Je zult zelf ook 

complexe projecten inspecteren en rapportages opstellen. Daarnaast ken jij de klant natuurlijk als de 

beste en weet jij de klant tevreden te houden. Wat we ook prettig vinden is, dat je zegt wat je denkt 

en laat weten wat we beter of anders kunnen doen. Meedenken wordt bij ons gewaardeerd. 

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. 

Een open en informele sfeer en gezelligheid binnen het team is voor ons erg belangrijk. Een leuk 

teamuitje en een vrijdagmiddagborrel hoort er wat ons betreft zeker bij.  Daarnaast zijn er plannen 

voor 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. Daarnaast moet je je DIA-certificaat behaald 

hebben. Een aantal jaren werkervaring heb je echt nodig voor deze functie. Belangrijk is ook dat je 

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

Is dit de uitdaging die je zoekt?

Stuur ons dan even een kort berichtje met je CV naar info@dapadvies.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! 


