
  

 

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

 

Reyrink Groep is een veelzijdige organisatie bestaande 

uit bedrijven met ieder zijn eigen specialiteit: 

• Reyrink Aannemersbedrijf ; focus op regionale 

projecten 

• FL ; landelijke multidisciplinaire projecten 

• Reyrink Bouwstoffen 

• Reyrink Dienstverlening 

• BioSoil EU B.V. 

Door intensieve samenwerking van deze bedrijven, die 

elkaar aanvullen, 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. 

 

Voor lopende projecten en aanbestedingen zijn wij 

daarom op zoek naar versterking binnen ons team. 

 

Als asbestverwijderaar weet je natuurlijk wat er van je 

verwacht wordt als het om de wet- en regelgeving  gaat.  

De functie van Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV) is 

een belangrijke functie binnen onze organisatie. Je 

krijgt veel verantwoordelijkheid en werkt samen met 

enthousiaste collega’s in een boeiende omgeving.   

 

 

 

Voor een goede uitvoering volg je de instructies van de 

Uitvoerder Asbest of de DTA-er op het werk. Je 

controleert op onderhoud en juist gebruik van de PBM’s, 

machines, materieel, gereedschappen en overige 

arbeidsmiddelen. Daarnaast is van belang: 

• Constructieve deelname aan opleiding, 

instructies en/of overleg. 

• Het treffen van voorbereidingen, 

containments.  

• Uitvoeren van de werkzaamheden conform 

wet- en regelgeving en conform de regels 

van Reyrink . 

• Melden van (dreigende) gevaarlijke 

situaties t.a.v. veiligheid, gezondheid en 

milieu, waar onder onveilige situaties en/of 

ongevallen.   
  

Wij zijn op zoek naar een toekomstige collega met 

minimaal MBO werk- en denkniveau en in het bezit van 

een Diploma Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV).  

Je hebt verworven deskundigheid op het gebied van 

asbest, toepassing van asbest en verwijdering van 

asbest (inclusief geldende wet- en regelgeving). 

Daarnaast ben je in het bezit van een geldige medische 

keuring Asbest (aantoonbaar niet ouder dan 3 jaar) en 

Face Fit Test.  

• Je bent in het bezit van een Certificaat 

Deskundig Asbest Verwijderaar niveau 1 

en niveau 2 en een  vezelveiligheids-

certificaat deel 1 en deel 2. 

 

Help je graag mee om Nederland asbest vrij te maken? Ben je een ‘pietje precies’ en vind je het leuk om nauwkeurig te 

werken? Wil je je graag ontwikkelen als specialist op het gebied van asbest? Werk je graag in een klein team in een mooi 

familiebedrijf, waar je snel veel verantwoordelijkheden krijgt? Kun jij de omgeving ontzorgen dan zijn wij op zoek naar jou!   



  

 

 

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

• Je hebt een geldig diploma VCA Basis. 

• Je bent in bezit van rijbewijs B. 

• Je hebt een actieve en constructieve 

houding. 

• Je hebt een hands-on mentaliteit en bent 

dus een echte doorzetter. 

• Je hebt geen moeite met werken op 

hoogtes. 

• Je bent een vlot en positief ingesteld 

persoon en bent betrouwbaar.  

 

Wij bieden je een mooie baan in een informeel 

familiebedrijf. Bij ons krijg je al snel veel 

verantwoordelijkheid, waarbij we je volop de ruimte 

bieden om je vakinhoudelijk en persoonlijk te 

ontwikkelen. We bieden je goede primaire en secundaire 

arbeidsvoorwaarden. 

 

Nieuwsgierig naar wat we in het verleden hebben 

gerealiseerd, lees of kijk dan verder op  

https://www.reyrink.nl/  

 

Herken je jezelf in dit profiel? Dan kijken we er naar uit 

om met jou in contact te komen. Wij ontvangen je 

sollicitatie graag via mail op HRM@reyrink.nl t.a.v. 

Marianne Kolsters, P&O functionaris. Voor meer 

informatie over deze functie kun je contact opnemen met 

Bert Jongsma, Uitvoerder op 06-54796763 hij vertelt 

graag meer over deze functie. 
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