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Vacature werkvoorbereider (m/v) fulltime Oké Asbestsanering B.V. 
 
 
 

Oké Groep B.V. is actief in: Schoonmaak, Vastgoedservice, Sloop & Asbestsanering. Neem de proef 
op de som en merk dat het al vanaf het eerste contact meer dan oké voelt! 

Wie zijn wij? 

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

Waar zijn wij naar opzoek? 

Wegens aanhoudende groei is Oké Asbestsanering B.V. per direct op zoek naar een fulltime 
werkvoorbereider (m/v) uit de regio Amsterdam. Zie jij het al een uitdaging om ons bedrijf naar een 
(nog) hoger niveau te tillen en beschik jij over onderstaande vereisten dan zijn wij opzoek naar jou! 

Plaats in de organisatie: 
De werkvoorbereider legt verantwoording af bij de projectleider. 
 
 
Taken: 
Is verantwoordelijk voor: 

• Het aannemen van opdrachten (in LAVS) 

• Het doen van de sloopmelding (in OLO) 

• Werkplannen maken in KIWA planner 

• Het doen van de wettelijk verplichte meldingen 

• Inplannen opdrachten 

• Vrijgaven plannen in overleg met uitvoerder 

• Projectmappen gereed maken voor uitvoer 

• Contact houden met de opdrachtgever en aannemers 

• Projectdocumenten controleren in de KIWA planner vóór, tijdens en na sanering 

• Projectdocumenten archiveren 

• Blootstellingsuren registreren 

• Projecten opleveren (in LAVS) 

• Ondersteunen van projectleider met werkplannen 

 

 

 

 

 

 

http://okebv.nl/schoonmaak-overzicht/
http://okebv.nl/rollend-materiaal
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Functie eisen: 
 

• Flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit 

• MBO werk en- denkniveau  

• Minimaal 2 jaar werkervaring als werkvoorbereider (asbest) 

• Bekend met LAVS 

• Goed analytisch vermogen 

• Goede communicatieve vaardigheden  

• Representatief en prettig in de omgang 

• Een stressbestendige persoonlijkheid 

• Goede beheersing van alle onderdelen van Microsoft Office en Kiwa planner 

• Bij voorkeur enige kennis van Alert 

• Goede beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift 

• Werkt zeer nauwkeurig en zorgvuldig 

• Initiatiefrijk en probleemoplossend 

• Is goed in plannen en organiseren 
 

Wat bieden wij jou als werkvoorbereider? 

Oké Asbestsanering B.V. biedt jou een uitdagende en afwisselende baan in een gemotiveerd en 
vernieuwd klein, maar zeer gedreven team. Uiteraard ook niet onbelangrijk, wordt hard werken 
beloond met een goed salaris en gunstige (secundaire) arbeidsvoorwaarden.  

Ben jij geïnteresseerd om je aan te sluiten bij ons team, stuur dan je CV met een motivatiebrief naar 
Martin Straathof (Manager Oké Asbestsanering B.V.) op e-mailadres m.straathof@okebv.nl  

Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 
 
 
Oké Asbestsanering B.V. 
Verrijn Stuartweg 31 
1112 AW Diemen 
Tel: 020-600 73 07 
www.okebv.nl  
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