Word jij onze nieuwe collega?

(senior) Milieuconsultant - Projectingenieur
Sertius is een snelgroeiend consultancykantoor inzake milieu- en veiligheidsadvies, zowel op nationaal als
op internationaal niveau. Kwaliteit, snelheid, integriteit en multidisciplinaire activiteiten zijn het DNA van
onze onderneming. Tevredenheid bij zowel onze klanten als medewerkers staat altijd centraal.
Sertius telt 70 medewerkers, verspreid over 4 vestigingen: Wijgmaal (Leuven),
Drongen (Gent), Louvain-la-Neuve en Namen.
Sertius staat in de markt bekend voor het begeleiden van complexe omgevingsprojecten. Om te
beantwoorden aan de noden van de klant hebben we hiervoor juristen, veiligheidsdeskundigen,
bodemdeskundigen, milieucoördinatoren, MER-coördinatoren en MER-deskundigen in huis. Variatie in de
job, interessante projecten, training-on-the-job, een leuke werkomgeving, … krijg je gratis mee.

JOBINHOUD VAN EEN MILIEUCONSULTANT:
 Je werkt mee als milieuconsultant - projectingenieur in onze afdeling Environmental & Safety Management en start
met een gevarieerd en boeiend takenpakket, treedt op als projectleider
 Je treedt op als extern milieucoördinator
 Je werkt mee aan milieutechnische studies (BBT – evaluaties, hemelwaterstudies, waterhuishouding, luchtverontreinigende emissies, ...), vanuit je eerste jaren ervaring opgedaan in een gelijkaardige functie
 Je begeleidt bedrijven bij de opmaak en afhandeling van omgevingsvergunningsdossiers of in het kader van de
werking van het milieuzorgsysteem,

WIE ZOEKEN WE?
 Opleiding en kennis: Bio- of Industrieel ingenieur, navorming milieucoördinator A en/of preventieadviseur I/II is
een groot pluspunt; minstens 5 jaren ervaring in een gelijkaardige functie geven aanleiding tot een aanwerving op
sr. niveau
 Enthousiasme: Je bent dynamisch, vlot en kan zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren.
 Ingesteldheid en motivatie: Je denkt en werkt klant- en oplossingsgericht, je bent kwaliteits- en veiligheidsbewust.
 Leergierig: Interesse in preventie en/of transport gevarengoed is een voordeel.
 Talenkennis: Nederlandstalig (met noties van Frans en Engels).

ONS AANBOD
 Opleiding en kennis: We bieden je de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen en je te verdiepen in één van
onze disciplines (vb. MER-deskundige lucht of water, optreden als auditor ISO 14001 / ISO 45001, ...).
 Collegialiteit: Naast een leuke werksfeer staan ervaren collega’s klaar om enthousiast hun kennis over te brengen.
 Variatie: Je werkt samen in teams op uitéénlopende projecten in verschillende sectoren.
 Aantrekkelijk loonpakket: Bovenop een aantrekkelijk loon krijg je heel wat extralegale voordelen: een bedrijfswagen en tankkaart, onkostenvergoeding, groeps- en hospitalisatieverzekering, … Telewerken (2 à 3 dagen per week).

INTERESSE?
Stuur je motivatiebrief met CV naar: Sertius NV - T.a.v. Kris Merckx (0495 38 65 21)
Via mail naar sollicitatie@sertius.be of per post naar Vaartdijk 3 bus 202 – 3018 Wijgmaal

