
 

Deskundig Toezichthouder Asbest (DTA) 
 

Bedrijfsprofiel 
 

Reyrink is een veelzijdige dienstverlenende - en projectorganisatie bestaande uit vier zelfstandige 
onderdelen met ieder zijn eigen specialiteit: Reyrink Aannemersbedrijf, Bouwstoffen, 

Dienstverlening en BioSoil. Door intensieve samenwerking van deze complementaire bedrijfspoten 
bieden wij totaaloplossingen op maat voor het Midden en Klein Bedrijf (M.K.B.), agrarische - en 

bouwbedrijven, projectontwikkelaars, overheid en particulieren. Onze unieke werkwijze resulteert in 
een hoge doordachte service waarbij we kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid hoog in het vaandel 

hebben staan. 
 
Deskundig Toezichthouder Asbest 

 
Taken en verantwoordelijkheden:   

 Opvolgen van instructies gegeven door Uitvoerder Asbest op het werk  

 Het controleren op onderhoud en juist gebruik PBM’s, machines, materieel, gereedschappen 

en overige arbeidsmiddelen  

 Constructieve deelname aan opleiding, instructies en/of overleg  

 Leidinggevende rol, meewerken en aansturen collega DAV-ers 

 Treffen van voorbereidingen, bouwen containments 

 Uitvoeren van de werkzaamheden conform wet- en regelgeving en regels van Reyrink  

 Melden van (dreigende) gevaarlijke situaties t.a.v. veiligheid, gezondheid en milieu, waar 

onder onveilige situaties en/of ongevallen.   

 
Functie eisen:   

 MBO werk- en denkniveau  

 In het bezit van Diploma Deskundig Toezichthouder Asbest (DTA)  

 Verworven deskundigheid op het gebied van asbest, toepassing van asbest en verwijdering 
van asbest (inclusief geldende wet- en regelgeving) 

 In het bezit van een geldige medische keuring Asbest (aantoonbaar niet ouder dan 3 jaar)  

 Actieve en constructieve houding  

 Geldig diploma VCA Vol 

 Je hebt een hands-on mentaliteit en bent dus een echt een doorzetter 

 Goede communicatieve vaardigheden 

 Een vlot en positief ingesteld karakter 

 Betrouwbaar 

 Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken 

 Leidinggevende eigenschappen 
 

Ons aanbod: 
Wij bieden jou alle mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen in een uitdagende en zeer 
afwisselende baan, in een organisatie die volop in beweging is. De sfeer binnen Reyrink is het beste 
te omschrijven als open en informeel 
 

Ben jij de teamspeler die wij zoeken?  
Richt dan uw uitgebreide sollicitatie voorzien van een CV aan Marco van Horssen (hrm@reyrink.nl). 

Ook kunt u bij voornoemde nadere informatie opvragen (013- 5169321/06-55347023). 
Voor een eerste indruk omtrent ons bedrijf wil ik u verwijzen naar onze website www.reyrink.nl 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


