
 

 

(Senior) Consultant – Ecoloog 

Drongen of Wijgmaal 
 

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 zo maar mee. 

 

JOBINHOUD: 

• Je stuurt mee als senior consultant de groep biodiversiteitsdeskundigen aan, in onze afdeling Environmental & 

Safety Management en start met een gevarieerd en boeiend takenpakket. 

• Je werkt met jr. consultants aan de opmaak natuurstudies: de termen natuurtoets, verscherpte natuurtoets, 

Passende Beoordeling zijn je niet onbekend.  

• Daarnaast werk je samen met de erkende MER deskundigen aan de opmaak van MER-rapporten en meer specifiek 

bij de discipline biodiversiteit.  

• Je werkt in een multidisciplinaire omgeving mee aan een brede waaier aan technisch-administratieve opdrachten 

waar je jouw opgedane ecologische kennis kan toepassen en verder ontwikkelen en uitdragen in een groep met 

complementaire specialisten. Gezien je over werkervaring beschikt, kan je deze zeker overbrengen op je collega’s. 

• Je draagt je steentje bij aan de ontwikkeling van het biodiversiteitsverhaal op bedrijventerreinen. Doorgedreven 

praktische terreinkennis omtrent fauna en flora vormt de basis van jouw tussenkomsten. 

• Je werkt wanneer nodig ook mee aan het leveren van gespecialiseerde bijdragen aangaande natuur bij 

omgevingsvergunningsaanvragen; derhalve heb je voeling met het bedrijfsleven. 

 

WIE ZOEKEN WE? 

• Opleiding en kennis: Master in de biologie of bio-ir. met minstens een 5 – tal jaar werkervaring in deze materie. 

• Specifieke kennis: Je hebt een opleiding genoten met een specialisatie ecologie en je hebt : 

o een uitgebreide kennis van de inheemse flora en vegetatietypes/-verbonden of specifieke kennis van vogels en 

vleermuizen.  

o Een allround kennis van insecten, zoogdieren, amfibieën, … is meer dan een pluspunt. De verwachte kennis kan 

ook opgedaan zijn door aantoonbare zelfstudie.  

o Actuele kennis omtrent de wetgeving rond natuur- en bosbeheer, soortenbeschermingsplannen, invasieve 

exoten, … en dit binnen Europese – Vlaamse wetgevende context.   

o Ervaring met het inventariseren van planten en dieren, het opmaken/opvolgen van projecten rond natuur en 

landschap vanuit een wetenschappelijke aanpak, databanken (Access) en kan werken met GIS.   

o Interesse in milieukunde.   

o Ervaring op het vlak van omgevingsadvies aan ondernemingen zijn een pluspunt 

• Enthousiasme: Je gaat nog af en toe op stap, je hebt geen probleem met een vroege morgeninventarisatie of een 

nachtelijke vleermuizentocht. Integendeel, het vormt een afwisseling met je rapporteringswerk en 

overlegmomenten met belangrijke stakeholders zoals ANB, Omgevingsdepartement, VMM. 

• Ingesteldheid en motivatie: Je denkt en werkt klant- en oplossingsgericht, je bent kwaliteits- en veiligheidsbewust.  

Word jij onze nieuwe collega? 



• Leergierig: Je bent dynamisch, vlot en kan zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren. Je houdt ervan 

jonge medewerkers aan te sturen, te coachen. 

• Talenkennis: Nederlandstalig (met noties van Frans en Engels). 

 

 

ONS AANBOD 

• Opleiding en kennis: We bieden je de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen.  Je kan autonoom projecten 

beheren. 

• Collegialiteit: Naast een leuke werksfeer staan ervaren collega’s klaar om in te spelen op jouw noden. 

• 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 bedrijfs-

wagen, tankkaart, onkostenvergoeding, groeps- en hospitalisatieverzekering, telewerken (2 à 3 dagen/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 

mailto:sollicitatie@sertius.be

