
Wie zijn wij? 

Van Assen BV was vanaf 1963 ac ef in het slopen van alle voorkomende gebouwen en objecten. Het bedrijf is als 
eenmanszaak opgericht en in de loop der jaren uitgegroeid tot een ac ef bedrijf. Vooral doordat de milieueisen 
steeds strenger werden, hebben wij maatregelen genomen en zijn wij in 2014 overgenomen door Jelle Bijlsma 
BV en is de focus verplaatst naar recycling, grondbank en baggerdepots.  

Betrouwbaarheid, kwaliteit en flexibiliteit beschouwt Jelle Bijlsma BV als kernwaarden voor het familiebedrijf. 
Van Assen BV is een zelfstandig opererend bedrijf maar we kunnen werkzaamheden in combina e met Jelle 
Bijlsma BV uitvoeren. Hierdoor kunnen wij ons sterker op de markt posi oneren.  

Wat ga je doen? 

Als depotbeheerder/acceptant heb je een afwisselende func e waarbij je in eerste instan e direct leiding gee  
aan de recyclingwerken en het beheer van de grondbank, het baggerdepot en de compostering. Je bewaakt het 
composteerproces en zorgt voor een goede verwerking van de par jkeuringen, registra e van de kwaliteit en 
welke par jen er in en uit gaan. Je onderhoud contacten met leveranciers en klanten en zorgt dat je volgens de 
gemaakte afspraken werkt. 
Daarnaast bewaak je de inzetbaarheid en noodzakelijkheid van duurzame produc emiddelen en bewaak je het 
beleid m.b.t. de kwaliteit, ARBO en milieuzorg t.a.v. recyclingwerken samen met de KAM-coördinator. Je houdt 
toezicht op de naleving van de regels met betrekking tot inname, registra e en verpakkingsvoorschri en van 
asbest alsmede de regels voor grondbank en andere van toepassing zijnde materialen. Je zorgt voor overslag en 
opslag van par jen grond en zorgt voor een goed iden fica e van par jen op depot of in het veld. Indien nodig 
bied je onze gerecyclede producten aan en koop je waar nodig in. Kortom, jij bent er verantwoordelijk voor dat 
alles op rolletjes en volgens de geldende regels verloopt op ons moderne terrein in Kootster lle. 

Wie ben jij? 

Houd je van een uitdaging en ben je in staat onze werkzaamheden volgens het geldende beleid en regels uit te 
voeren, dan zoeken we jou.  

Þ Je hebt aantoonbare werkervaring op minimaal Mbo niveau; 
Þ Je bent communica ef vaardig en beschikt over leidinggevende capaciteiten;  
Þ Je beschikt over goede administra eve vaardigheden en vindt het een uitdaging onze werkzaamheden tot 

in de puntjes te verzorgen; 
Þ Je hebt kennis van BRL 9335 (protocol 1 en 4) of bent bereid hier een cursus voor te volgen;  
Þ Je hebt kennis van BRL 7511 of bent bereid hier een cursus voor te volgen;  
Þ Je hebt bij voorkeur kennis van Keurcompost / composteringsproces; 
Þ Je hebt de cursus Asbestherkenning gevolgd of bent hier bereid toe. 
 
Wat bieden wij? 

We bieden je een moderne werkomgeving met ruimte voor initiatief, ontwikkeling en groei. Je krijgt in eerste 
instantie een jaarcontract en als het van beide kanten bevalt ligt een vaste aanstelling voor de hand. Voor deze 
functie zoeken we een collega die 40 uur per week inzetbaar is. De standplaats voor deze functie is Kootstertille. 
Je salaris bepalen we onderling op basis van opleiding, kennis en ervaring.  

Meer informatie en solliciteren 

Meer informatie over ons kun je vinden op www.vanassensloopwerken.nl. Meer over Jelle Bijlsma kun 
je vinden op www.jellebijlsma.nl.  

Heb je nog vragen over deze functie neem dan contact op met Renate Boelens (HR) via 
HR@jellebijlsma.nl. Ben je enthousiast geworden en past deze functie bij jou dan ontvan-

gen we graag je sollicitatie, voor 8 mei 2022, door je motivatie met CV te mailen naar 
HR@jellebijlsma.nl.  

Depotbeheerder/acceptant 


