Efficiënt en doelmatig beschermen van de werkende mens is vanaf de oprichting in 1987 hét
uitgangspunt van AST geweest. Ook alle overige hulpmiddelen die bij AST verkrijgbaar zijn, zijn
efficiënt en doelmatig. Een prima prijs-kwaliteit verhouding is daarbij erg belangrijk. Immers, de
producten en adviezen van AST moeten u als klant helpen uw werk zo efficiënt mogelijk uit te
voeren. Het toeleveren aan de asbestverwijderende industrie is de belangrijkste activiteit van AST.
Het in kaart brengen van risico’s, het voorkomen daarvan of het beschermen van de mens daartegen
is voor AST dagelijks werk. Ook buiten de asbest! Als de omgeving maar smerig genoeg is, kan men
bij AST u helpen met advies, adembescherming, weggooikleding, decontaminatiesystemen enz.
De afdeling Technische Dienst is per direct op zoek naar een enthousiaste en gedreven collega.

Decontaminatiemedewerker
De functie
Het zwaartepunt in deze functie ligt met name in de onderstaande kerntaken:
• Het uitvoeren van decontaminatie werkzaamheden aan alle voorkomende (verhuur) apparatuur
om op veilige wijze onderhoudswerkzaamheden aan het apparatuur te kunnen verrichten
• Het decontamineren van bv. onderdrukmachines en stofzuigers welke gebruikt zijn in een situatie
waarbij asbest wordt verwijderd
• Overige werkzaamheden: er kan ook een beroep op je worden gedaan voor bijvoorbeeld het
schoonmaken van decontaminatie units en klein constructief werk
Profiel
• Je beschikt over een geldig DAV certificaat
• Je hebt enige jaren werkervaring in de asbestbranche
• Je bent flexibel, zelfstandig en servicegericht
• Je bent bereid tot het volgen van cursussen
• Je bent stressbestendig, accuraat, initiatiefrijk en bent probleemoplossend ingesteld
Ons aanbod
• Stabiliteit, al meer dan 25 jaar toonaangevend in de markt
• Een vast contract met een markt conform salaris
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden
• Voldoende opleidingsmogelijkheden
Interesse?
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Mail dan een korte motivatiebrief en curriculum vitae naar
W.Labrijn@ast.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacaturemelding stellen wij absoluut niet op prijs.

