De Bodemkundige Dienst van België is marktleider in het onderzoek voor bemestingsadviezen in de land- en tuinbouw.
Daarnaast is er een groeiende afdeling bodem- en milieuhygiëne waarin allerhande milieuonderzoeken voor bodem, water,
secundaire grondstoffen en lucht worden uitgevoerd. Binnen deze afdeling is de Bodemkundige Dienst op zoek naar een
extra medewerker:

Projectleider afdeling bodem- en milieu (m/v)
Functie:








Inhoudelijk: het uitvoeren van bodem- en wateronderzoeken in het kader van het bodemdecreet en het
milieuvergunningsdecreet. Het opstellen van rapporten grondverzet, oriënterende bodemonderzoeken,
infiltratiestudies, rapporten ruimingsspecie, grondwatermonitoringsrapporten, verkennende bodemonderzoeken.
Commercieel: Adviesverlening aan klanten in het kader van opgesomde bodem- en wateronderzoeken. Je wordt
ingeschakeld als een veelzijdige projectleider die elke klant verder helpt van offerte tot eindrapport. Je taak houdt in
dat je binnen het kader van de vigerende wetgeving en binnen het vooropgestelde budget op maat van je klant een
kwaliteitsvol product aflevert/ correct advies verleent.
Projectmanagement: systematisch zullen voor elk project de verschillende etappes doorkruist worden: uitvoeren
vooronderzoek, uitwerken onderzoeksstrategie, voorbereiden en coördinatie veldwerk staalnemers, coördineren
analyseopdracht laboratorium, verwerking en evaluatie onderzoeksresultaten, besluitvorming.
Kwaliteit: Optimalisatie en automatisatie van de verschillende interne procedures.

Profiel:









Hoger onderwijs 2 cycli of universitair diploma: bij voorkeur bio-ingenieur, industrieel ingenieur, burgerlijk ingenieur of
master geologie
Ervaring in het opstellen van bodemonderzoeken of andere milieu onderzoeken is een pluspunt
Grondige kennis in één of meerdere deeldomeinen is een pluspunt: milieuwetgeving (bodemdecreet, decreet integraal
waterbeleid, milieuvergunningdecreet), hydrologie, materiaalkunde.
Een goede kennis van het Frans is een pluspunt
Je bent organisatorisch sterk en hebt een grote verantwoordelijkheidszin
Je beschikt over goede communicatievaardigheden
Je werkt pro-actief
Je kan zowel zelfstandig als in team goed werk leveren

Wij bieden u:


Een voltijdse betrekking in een jonge en dynamische werkomgeving waarin afwisseling centraal staat

Als u uzelf kan terugvinden in deze omschrijving, stuur dan uw sollicitatiebrief met bijhorende c.v. voor 21 september 2017
naar het volgend e-mail adres: kbrants@bdb.be.

