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Vlasman
Asbestsanering

Vlasman Betonbewerkings- en Slooptechnieken b.v. uit Alphen aan den Rijn is een 
totaalsloopbedrijf die vele mogelijkheden kent. Sloopwerken, Koppensnellen, 
Asbestsanering, Boren & Zagen en Bodemsanering; wij bieden het totaalpakket waarbij 
perfectionisme het uitgangspunt is. Onze expertise uit zich in het afstemmen van alle 
mogelijkheden op de wensen en behoeften van onze klanten. 

In verband met de verdere ontwikkeling en groei van onze afdeling Asbestsanering is er ruimte voor uitbreiding van 
ons team met: 

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

•  is verantwoordelijk voor het behandelen van offerte-aanvragen voor asbestsaneringsprojecten;
•  voert zelfstandig calculatiewerkzaamheden uit, conform de geldende calculatierichtlijnen en/of instructies van

de manager afdeling Asbestsanering;
•  onderhoudt de contacten met aanvragers en is verantwoordelijk voor de opvolging van uitgebrachte offertes/

aanbiedingen;
•  bespreekt in een vroegtijdig stadium het programma van eisen voor het realiseren van het project met de

opdrachtgever en/of derden;
• zorgt voor het sluiten van overeenkomsten met onderaannemers;
•  is verantwoordelijk voor het opstarten van projecten en het instrueren en begeleiden van de verantwoordelijke

uitvoerder en/of onderaannemer;
•  is verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten conform de met de opdrachtgever van te voren

overeengekomen eisen en wensen;
• bewaakt de voortgang van projecten t.a.v. kwaliteit, tijd, kosten, informatie, communicatie en organisatie.

FUNCTIE-EISEN

• opleiding op HBO-niveau;
• langdurige ervaring op het gebied van grootschalige projecten;
• grondige kennis van het certificatieschema voor de procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering;
• commerciële-, organisatorische en leidinggevende capaciteiten;
• certificaat Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden;
• kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

WIJ BIEDEN U

• een zeer veelzijdige functie;
• goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO voor de bouwnijverheid.

BENT U GEÏNTERESSEERD?

Stuur uw sollicitatie met CV per mail naar vacatures@vlasman.nl of naar 
Postbus 16, 2400 AA Alphen aan den Rijn ter attentie van afdeling Personeelszaken.
*Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Projectleider Asbestsanering


