
 

 

 
Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA)  

 

 

Wie zijn wij?  

 

Oké Asbestsanering B.V., gevestigd in Diemen, is een jong en innovatief bedrijf in de 

asbestwereld. Gezien wij in korte periode een grote spurt hebben gemaakt zijn wij 

hard opzoek naar Deskundig Toezichthouders Asbestverwijdering (DTA) uit de regio 

Amsterdam e.o.. Komt u niet uit deze regio, schroom dan niet om alsnog contact 

met ons op te nemen.. 

 

  

Waar zijn wij naar opzoek?  

 

Oké Asbestsanering B.V.is opzoek naar fulltime DTA’ers. Ben jij punctueel, flexibel, 

gemotiveerd en beschik jij over onderstaande vereisten dan zijn wij opzoek naar jou!  

 

Vereisten  

 Goede beheersing van de Nederlandse taan in woord en geschrift 
 

-certificaat voor leidinggevenden (VOL) 

 

minimaal 3 jaar werkervaring als DTA’er  

 

Rijbewijs B (of BE is een pré)  

 

 

-diploma conform SC-510 

leidinggevende capaciteiten  

 

 

Wat houdt de functie in?  

 

Voornamelijk zal je te maken krijgen met het saneren van asbest in de regio Noord 

en Midden Nederland. Het betreft voornamelijk mutatiewoningen (dag klussen), 

maar ook grotere saneringsprojecten behoren tot onze portefeuille. In jouw functie 

als DTA’er zal je leiding geven en toezichthouden op de uit te voeren 

werkzaamheden en het uitvoerend personeel (DAV’ers). Tevens is het jouw 

verantwoordelijkheid om toezicht te houden op het naleven van de wet- en 

regelgeving, welke van toepassing zijn. Je controleert ingevulde 

registratieformulieren van DAV’ers en legt werkplekinspecties conform VCA-

richtlijnen schriftelijk vast. Daarnaast verzorg je de noodzakelijke administratie en 

houd je deze bij. 

 

 

Wat bieden wij jou als DTA’er?  

 

Oké Asbestsanering B.V. biedt jou een uitdagende en afwisselende baan in een 

gemotiveerd en vernieuwd team. Uiteraard ook niet onbelangrijk, wordt hard werken 

beloond met een goed salaris en gunstige arbeidsvoorwaarden. Tevens zijn er 

mogelijkheden om je verder te ontwikkelen middels opleidingen.  

 

 

Ben jij geïnteresseerd om je aan te sluiten bij ons team? Stuur dan je CV met een 

motivatiebrief naar onze afdeling P&O op emailadres hr@okebv.nl  

mailto:hr@okebv.nl

