Word jij onze nieuwe collega?

Consultant (Bodemonderzoek en -sanering)
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 BODEMDESKUNDIGE:
 Je werkt mee aan het uitvoeren van bodemonderzoeken (verkennend, oriënterend, beschrijvend,…) en
technische verslagen, analyseert en verwerkt resultaten van bodemonderzoeken met het oog op bodemsanering
en stelt (ontwerp)rapporten op,
 Je verzamelt informatie bij klanten en overheden,
 Je organiseert en begeleidt bodemsaneringswerken op, veld- en labowerk of je doet zelf veldwerk,
 Je stelt bodemsaneringsprojecten en bestekken op, alsook offertes,
 Je voert second opinion uit, verleent strategisch advies omtrent bodemdossiers en werkt mee aan beleidsondersteunende projecten

WIE ZOEKEN WE?
 Opleiding en kennis: Bio-ingenieur, geoloog of gelijkwaardig door ervaring; enkele jaren ervaring kunnen aanleiding
geven tot een aanwerving op sr. Niveau.
 Specifieke kennis: Je hebt kennis van GIS en zijn toepassingen en hebt ervaring met het werken met GIS-software
(QGIS, ArcGIS, AutoCAD Map),
 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: Kennis van de bodemregelgeving in Vlaanderen en Brussel.
 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 de
bodemmaterie. Je kan autonoom projecten beheren en samenwerken met ervaren projectleiders.
 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, tankkaart, onkostenvergoeding, groeps- en hospitalisatieverzekering, telewerken (2 à 3 dagen/week), ...

INTERESSE?
Stuur je motivatiebrief met CV naar: Sertius NV - T.a.v. Bart Meyns (0475 85 92 20)
Via mail naar sollicitatie@sertius.be of per post naar Deinsesteenweg 114 – 9031 Drongen

