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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 voor wateronderzoeken zowel voor de
particulier, de overheid als de bedrijven. Voor onze sterk toenemende activiteiten in de wateronderzoeken is
de Bodemkundige Dienst op zoek naar een:

Projectmedeweker Wateronderzoek (m/v)
Ben je er ook van overtuigd dat water als onze zorgen verdiend? Dan zijn wij op zoek naar jou.
De belangrijkste taken van de projectmedewerker wateronderzoek zijn:






Als projectmedewerker sta je in voor het professioneel, commercieel en administratief beheer van de
wateronderzoeken zowel voor particuliere klanten, bedrijven als de overheid.
Je bent de gesprekspartner van jouw klanten om het gepaste wateronderzoek aan hen voor te stellen
in functie van hun noden.
Je werkt het onderzoek inhoudelijk en administratief af.
Je bezorgt de planners en technici/staalnemers de nodige informatie om de staalnametaken grondig
te plannen en uit te voeren.
Je verzorgt de contacten met het interne laboratorium en de externe laboratoria waarmee we
samenwerken.

Gewenst profiel:








Bachelor of master (biologie, chemie, biochemie, geologie, biomedische) met een passie voor water.
Je bent organisatorisch sterk om de totale planning van je taken goed te blijven regelen.
Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel om je klanten optimaal en klantvriendelijk te
bedienen.
Je bent communicatief sterk zowel naar particuliere als professionele klanten toe.
Je werkt zelfstandig en probleemoplossend, en werkt graag in teamverband.
Nederlands beheers je uitstekend. Vlot Frans spreken is een pluspunt.
Je durft initiatief te nemen en komt met frisse en nieuwe ideeën.

We bieden jou:







Een mooie uitdaging bij een stabiele werkgever en groeiend bedrijf dat uitermate sterk is in bodem en
wateronderzoek.
Een functie waarin jij echt van toegevoegde waarde bent voor al onze ontwikkelingen inzake
wateronderzoek.
Een marktconform salaris, rekening houdend met je ervaring.
Sterke mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en een goede opleiding in wateronderzoeken.
Extralegale voordelen.

Als je jezelf kan terugvinden in deze omschrijving, stuur dan je sollicitatiebrief met bijhorende C.V. voor
15/06/2022 naar het volgend e-mail adres: info@bdb.be.

