ADVISEUR BODEM & MILIEU
VACATURE
Wie zijn wij?
Samen met onze klanten (projectontwikkelaars, aannemers en overheden) zoekt VanderHelm Bedrijven op het
gebied van onderzoek, advies en realisatie naar praktische oplossingen voor alles wat op en in de bodem van belang
is, voor het ontwikkelen van een duurzame leefomgeving.
VanderHelm is een echt familiebedrijf waar betrokkenheid bij het bedrijf en bij onze collega’s hoog in het vaandel
staat. Onze mensen vormen dan ook het belangrijkste werkkapitaal, want zonder onze mensen staat alles stil. Mensen
een kans geven om zichzelf te ontwikkelen, hun kwaliteiten te benutten en bovenal zorgen dat ze het naar hun zin
hebben; dat zijn onze belangrijkste kernwaarden. Wij zijn met recht trots op onze collega’s en onze collega’s zijn trots
om voor VanderHelm te werken. Vanwege groei en uitbreiding zijn wij op zoek naar een adviseur bodem & milieu.

Wat ga je doen?
Als adviseur bodem & milieu heb jij een afwisselende functie en lever je een bijdrage aan een duurzame leefomgeving.
In deze functie voer je diverse werkzaamheden uit zoals:
•

vertalen van de klantvraag naar een offerte. Hierbij ben jij veel in contact met onze opdrachtgevers;

•

het verzamelen en beoordelen van reeds bekende (onderzoeks)gegevens van de projectlocaties;

•

voorbereiden van de (veldwerk)opdrachten en vervaardigen van (veldwerk)tekeningen (CAD of GIS);

•

interpreteren van de (veldwerk)gegevens en voorbereiden van de laboratoriumopdrachten;

•

opstellen van rapportages naar aanleiding van de uitgevoerde onderzoeken.

Bij het uitvoeren van bovenstaande werkzaamheden werk je nauw samen met één van onze projectleiders en de
andere adviseurs van onze afdeling bodem & milieu.

Wie ben jij?
•

Je vindt het leuk om bij een groeiend familiebedrijf te werken op een gezellige afdeling;

•

je bent nauwkeurig en slim, maar je bent ook creatief in het bedenken van oplossingen;

•

je hebt de ambitie je verder te ontwikkelen, bent enthousiast en bereid te leren;

•

je beschikt over HBO werk- en denkniveau;

•

je bent klant- en resultaatgericht en bezit goede communicatieve vaardigheden;

•

je bent handig met het MS-office pakket en eventueel met GIS en CAD;

•

je hebt bij voorkeur kennis van wet- en regelgeving op het gebied van bodem.

Enthousiast?
Ben jij de adviseur bodem & milieu die ons team wil komen versterken? Tijdens een gesprek maken we graag kennis
met jou en vertellen wij je graag meer over ons en de functie. Stuur jouw sollicitatie met bijgevoegde CV naar
L.vanmontfort@vdhelm.nl. Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met mevrouw L. van Montfort.

