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datum:

Pernis-Rt., 15 september 2017

betreft:

Vacature “Incidentbestrijder” locatie Schiphol-Amsterdam

Voor onze locatie Schiphol-Amsterdam is EcoLoss Project op zoek naar een jonge
enthousiaste medewerker voor het afhandelen van milieu-incidenten (o.a. olielekkages,
gevaarlijke stoffen etc.) en milieu gerelateerde projecten. Deze werkzaamheden worden veelal
uitgevoerd met behulp van onze EHBI®-voertuigen en/of wegdekreinigers.
Gedurende de eerste 3 maanden volg je een interne opleiding onder begeleiding van een
ervaren collega. Samen met collega’s handel je dagelijks milieu-incidenten af (brandstof- en
olielekkages, gevaarlijke stoffen en andere voorkomende milieu-incidenten) op wegen,
(lucht)havens en bedrijfsterreinen. Vervolgens zul je deze werkzaamheden rapporteren d.m.v.
een schriftelijke verslaglegging. Daarnaast leg je aan de Meld- en CoördinatieKamer
verantwoording af over de uitgevoerde werkzaamheden.
Het draaien van wachtdiensten in verband met de 24-uurs bereikbaarheid van onze organisatie
maakt onderdeel uit van deze functie. Tijdens de proefperiode zal er een screening
plaatsvinden in verband met de werkzaamheden die EcoLoss voor diverse opdrachtgevers op
en rondom (lucht)havens uitvoert. In dit kader is onbesproken gedrag van belang.
Functie-eisen:
• M.B.O. werk- en denkniveau;
• Affiniteit en interesse met milieu en gevaarlijke stoffen;
• Bereidheid tot het draaien van wachtdiensten en werk buiten kantooruren;
• Wonend nabij Schiphol (straal van 25 km en bij voorkeur ten zuiden van Schiphol);
• Bezit goede contactuele vaardigheden, bent flexibel en geen 9 tot 5 mentaliteit;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift;
• Kennis en ervaring met tekstverwerkingsprogramma's (Word/Excel);
• Bereidheid tot het volgen van vakgerichte cursussen;
• In het bezit van VCA , bij voorkeur VCA-VOL;
• In het bezit van rijbewijs B. BE-rijbewijs is een pré.
Opmerking: Solliciteer altijd met uw CV en een motivatie.
Email je volledige sollicitatie naar: info@ecoloss.nl
Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website: www.ecoloss.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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