
 

 

Wil je een actieve rol spelen in het creëren 

van gezonde, duurzame omgevingen? 
 
Bij Wavin hebben we een ‘roeping’ … van dienst te zijn. Een doel. Om gezonde, duurzame 

omgevingen te bouwen. En waar is onze hulp het hardst nodig? De plaatsen waar we 

wonen: onze steden. Het drinkwater van onze steden lekt weg, beplanting is aan het 

verdwijnen, straten staan onder water na hevige regenval en de rioleringen zijn verouderd 

en vervuilen ons grondwater. Het is tijd om krachten te bundelen en duurzame steden te 

bouwen. Het is tijd dat jij ons team komt versterken! 

 

Bij Wavin werken we samen met gemeentelijke bestuurders, ingenieurs, planners en 

installateurs om steden toekomstbestendig te maken en gebouwen comfortabel en 

energiezuinig te maken. Als pionier op het gebied van duurzame waterinfrastructuur 

richten we ons op het creëren van een positieve verandering in de wereld, geleid door ons 

doel om gezonde, duurzame omgevingen te bouwen. 

 

We willen team van kampioenen bouwen. Daarom is Wavin momenteel op zoek naar een 

Locatiemanager Wavin Diensten (1 FTE) om ons team in Hardenberg te versterken. Als 

jij een verschil maken en voor een doelgericht bedrijf wil werken, lees dan verder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De rol 
Als Locatiemanager ben je verantwoordelijk voor alle beheer aspecten van de 

infrastructuur voor het bedrijfsterrein, zodanig dat de locatieontwikkeling en 

milieuvergunningen worden gerealiseerd en onderhouden. Hierbij gebruik de je 

uitgebreide werkervaring en kennis die je in verglijkbare rollen hebt opgedaan. Je 

rapporteert aan de Director Benelux Operations Wavin. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je bent verantwoordelijk voor het formuleren en voorbereiden van beleidsplannen en je 

vertaalt relevante wet- en regelgeving naar de locatie en draagt zorg voor het naleven 

hiervan. Daarnaast adviseer je directie en management over besluitvorming en 

realisatie.Je draagt zorg voor de opzet en begeleiding van de locatieontwikkeling en 

stemt hierover af met de gebruikende bedrijven en organiseert en coördineert het 

milieubeheer en het onderhoud van milieuvergunningen. Ook draag je zorg voor het 

onderhoud van de infrastructuur en gebouwen. Je treedt op als projectleider voor 

vernieuwingen, aanpassingen en andere beheeractiviteiten op de locatie. Je beheert en 

ziet toe op het bedrijfsnoodplan, sitebewaking en brandpreventie. Daarnaast treedt je op 

als hoofd BHD. Je bent verantwoordelijk voor de communicatie met provincie, gemeente, 

waterschappen, arbeidsinspectie en andere overheidsinstanties. 

 

Om dit succesvol te kunnen doen beschik je over HBO/WO werk- en denkniveau en heb 

je  een opleiding in technische, milieu of vastgoed richting. Je hebt bewezen ervaring met 

locatie-, gebouwbeheer en beheer van infrastructuur. Je beschikt over actuele kennis van 

relevante wet- en regelgeving. Je werkt daarbij planmatig en gestructureerd en kan 

communiceren op verschillende niveaus en met betrokken belanghebbenden. 

 

Wavin biedt 
Wil jij het verschil maken door gezonde, duurzame omgevingen te bouwen? Als 

internationaal bedrijf dat veel verschillende professionele vaardigheden vereist, begrijpen 

en vieren we diversiteit, inclusie en verbondenheid. Bij Wavin moedigen we al onze 

medewerkers aan om hun talent te ontwikkelen met innovatieve programma's om de beste 

versie van zichzelf te worden. Samen, als een sterk team, groeien we en bereiken we elke 

dag ons doel. Wavin is de plek om te zijn als je echt een impact wil maken. Naast het 

werken met een enthousiast, professioneel team in een internationale omgeving, bieden 

we een competitief salaris en arbeidsvoorwaardenpakket.  

 

Organisatie 
Wavin is op meerdere continenten actief in de bouw- en constructiesector. Wavin maakt 

deel uit van Orbia, een gemeenschap van bedrijven die met elkaar verbonden zijn door 

een gemeenschappelijk doel: het leven over de hele wereld te verbeteren. Wavin heeft 

meer dan 65+ jaar ervaring en expertise opgebouwd en werkt met 10.500+ medewerkers 

in 37 landen wereldwijd. Wavin is de grootste business group binnen Orbia. Orbia heeft 

commerciële activiteiten in 100+ landen, 21.000+ medewerkers en 120 productielocaties. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem contact met ons op 
Als je vragen hebt of meer wil weten over de rol, neem dan contact met ons op. In verband 

met de vakantieperiode kan dat op de volgende manier: 

 

Periode tot 30 juli: Jan Maarten Kolenbrander (Director Benelux Operations Wavin) via 

+31 6 51882865 of jan.maarten.kolenbrander@wavin.com.  

 

Periode na 9 augustus: Weijer de Jong (People Business Partner) via +31 6 20247841 of 

weijer.de.jong@wavin.com. 

 

In verband met de zomersluiting zijn wij in de tussenliggende periode niet bereikbaar. 

 

Solliciteren 

Om te solliciteren, gebruik de solliciteerknop of e-mail je sollicitatiebrief en CV naar 

sollicitaties.nl@wavin.com. Solliciteren kan tot 22 augustus 2021 

 

Acquisities naar aanleiding van deze vacature worden niet op prijs gesteld en 

ongevraagde sollicitaties van derden worden niet in behandeling genomen.  
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