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De Bodemkundige Dienst van België is marktleider in het onderzoek voor bemestingsadviezen in de land- en
tuinbouw en het groenbeheer. Daarnaast is er een groeiende afdeling bodem- en milieu en een geaccrediteerd
laboratorium waar milieuonderzoeken voor bodem, water, secundaire grondstoffen en lucht worden
uitgevoerd. Om de bodem- en milieuonderzoeken te behartigen is de Bodemkundige Dienst op zoek naar een:

Projectmedewerker bodem en water (m/v)
Ben jij de collega, goed in het begeleiden van projecten van begin tot einde? Dan zijn wij op zoek naar jou.

De belangrijkste taken in deze functie zijn:








Inhoudelijk: het uitvoeren van bodemonderzoeken in het kader van het bodemdecreet: het opstellen van
rapporten grondverzet, oriënterende- en beschrijvende bodemonderzoeken, bodemsaneringsprojecten en
verkennende bodemonderzoeken. Het opstellen van sloopopvolgingsplannen in het kader van het
materialendecreet.
Commercieel: Je wordt ingeschakeld als een veelzijdige projectleider die elke klant verder helpt van offerte
tot eindrapport. Binnen het kader van de vigerende wetgeving en binnen het vooropgestelde budget op
maat van je klant lever je een kwaliteitsvol product af en een correct advies.
Projectmanagement: systematisch doorkruis je voor elk project de verschillende etappes: uitvoeren
vooronderzoek, uitwerken onderzoeksstrategie, voorbereiden en coördinatie veldwerk, coördineren
analyseopdracht laboratorium, verwerking en evaluatie onderzoeksresultaten, besluitvorming.
Kwaliteit: Nauwgezette uitvoering, optimalisatie en automatisatie van de kwaliteitsprocedures.

Gewenst profiel:






Bachelor of master diploma in een wetenschappelijke richting (geologie, chemie, milieu, biologie,…).
Minimum 2 jaar ervaring in het opstellen van bodemonderzoeken is een pluspunt, maar is geen noodzaak.
Je bent organisatorisch sterk en hebt een grote verantwoordelijkheidszin.
Je beschikt over goede communicatievaardigheden.
Je werkt pro-actief en kan zowel zelfstandig als in team goed werk leveren.

We bieden jou:







Een mooie uitdaging bij een stabiel en nog steeds groeiend bedrijf.
Een voltijdse betrekking vol afwisseling. We staan open voor een deeltijdse job indien gewenst.
Een ruime opleiding waarbij je de procedures leert kennen.
Een marktconform salaris, rekening houdend met je ervaring.
Sterke mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.
Extralegale voordelen.

Als je jezelf kan terugvinden in deze omschrijving, stuur dan je sollicitatiebrief met bijhorende C.V. voor
20/12/2021 naar het volgend e-mail adres: info@bdb.be.

