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WIJ ZOEKEN PER DIRECT:
VAKMAN GWW / R – DLP

Meedenken & Uitvoeren! Denk je daarbij direct: ‘ja!’? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Verheij Infra B.V. groeit. En daar hebben we nieuwe collega’s bij nodig.
Bedrijfsomschrijving:
De projecten van Verheij Infra worden steeds groter en steeds complexer. Hieruit voortkomend
hanteren wij onze slogan 'Meedenken & Uitvoeren'. Onze aandacht ligt zeker niet alleen op de
uitvoering van een project. We gebruiken onze kennis, kunde en jarenlange ervaring om onze
opdrachtgevers te ondersteunen.
Verheij Infra staat al ruim 30 jaar garant voor kwaliteit & een zorgeloos uitvoeringstraject. We
zijn met name actief op het gebied van rioolconstructies & persleidingen, bodemsaneringen,
bruggen, betonconstructies, beschoeiingen & damwandconstructies en groenvoorzieningen.
Functieomschrijving:
Als R-DLP’er sta jij in voor het opvolgen van het V&G plan. Hierbij moet gedacht worden aan de
te treffen maatregelen en voorzieningen. Natuurlijk controleer je daarnaast ook het gebruik van
de PBM’s. Ook draag jij als R-DLP’er de zorg voor het overdragen van instructies en voorlichting
naar de medewerkers die de werklocatie betreden. En je houdt toezicht op een gezonde en
veilige werklocatie. Ook voer je, indien nodig, metingen uit om gevaarlijke stoffen te detecteren
evenals het uitvoeren van bodemvocht-en luchtkwaliteitsmetingen.
Verder zal je rapportages opstellen en doorgeven aan je verantwoordelijke en logboeken
bijhouden. Als het rustig is met saneringswerkzaamheden, werk je mee als grondwerker.
Functie-eisen:
- Certificaat Geregistreerd Deskundig Leidinggeven Projecten (R-DLP);
- VCA VOL (of bereid dit te halen);
- Kennis van de inhoud van de CROW-publicatie 400;
- Bij voorkeur minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
- Je bent communicatief vaardig in woord en bij voorkeur ook in geschrift.
Spreekt de functie je aan? En pas je met je profiel in de eisen die we stellen voor deze functie?
Reageer dan direct met je CV en een begeleidend schrijven!
Richt je brief aan dhr. J.C. de Ruiter en mail deze naar: jan@verheijsliedrecht.nl o.v.v. ‘sollicitatie
R-DLP’. Heb je nog vragen over deze vacature? Dan kun je telefonisch contact op nemen met de
heer De Ruiter (0623–011 083)
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