
 

 

 

 

 

 

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 zijn wij op zoek naar een (junior) milieutechnisch veldmedewerker. 

Wat ga je doen?  

Als milieutechnisch veldmedewerker ga je dagelijks op pad naar de meest uiteenlopende locaties voor het nemen van 

monsters van grond, bouwstoffen, water en/of waterbodem. Van de genomen monsters leg je de noodzakelijke data 

vast in jouw tablet en via GPS meet je de locatie in. Hierbij kan het voorkomen dat je ’s ochtends monsters neemt van 

een depot zand op een industrieterrein en dat je ’s middags grondboringen zet in een drukke winkelstraat.  

Wij werken over het algemeen in teams van twee personen zodat je, het vak kan leren van een ervaren collega. Wij 

vertrekken ’s ochtend vanaf de zaak en vrijwel al onze projectlocaties bevinden zich op maximaal een uur reistijd. Bij 

terugkomst op de HelmHoek zet je de monsters in de koeling en krijg je van de planner te horen wat de volgende dag 

de bedoeling is. 

Wie ben jij? 

• Je vindt het leuk om bij een groeiend familiebedrijf te werken bij een gezellige club van circa 12 veldmedewerkers; 

• je hebt een proactieve werkhouding en kan in een team werken; 

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

• je bent ambitieus, enthousiast, nauwkeurig en bereid te leren; 

• je kan goed overweg met tablets en meetapparatuur; 

• bij voorkeur in bezit van rijbewijs B en VCA. 

Enthousiast? 

Pak jij jouw kans bij VanderHelm, met de mogelijkheid om door te groeien tot gecertificeerde veldmedewerker! 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. Neem gerust contact op met mevrouw L. van Montfort. 
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