BOVA ENVIRO+ nv is een dynamisch advies- en studiebureau met meer dan 20 jaar
ervaring, actief in Vlaanderen, Brussel, Wallonië en Nederland. Met een team van een
50-tal gepassioneerde experts bieden wij een compleet dienstenpakket op het vlak van
milieu & natuur, veiligheid, bodem, ruimtelijke ordening en energie. Ons advies is
pragmatisch en op maat, ons studiewerk wetenschappelijk onderbouwd en
resultaatgericht en ons specifiek opleidingsaanbod is van een hoog niveau. BOVA
ENVIRO+ nv heeft bovendien de ambitie om als organisatie verder te groeien.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega :

BODEMDESKUNDIGE
voor onze vestigingen te Roeselare of Destelbergen – voltijds of deeltijds

FUNCTIE:
• je bent, als projectleider, verantwoordelijk voor de volledige projectuitvoering vanaf het
offertestadium over de opvolging van veldwerk en analyses, tot en met de
eindrapportage
• je staat in voor het financieel opvolgen van je projecten via nacalculatie
• je voert de diverse bodem(sanerings-)studies uit
• je werkt zowel zelfstandig als in teamverband met andere projectleiders/deskundigen
• je neemt de verantwoordelijkheid op voor de kwaliteit, planning en financiële opvolging
van je projecten en rapporteert aan de team-coördinatoren en aan de manager

PROFIEL:
• je hebt een masterdiploma in de wetenschappen (b.v. geologie, pedologie,...) of in de
(bio-)ingenieurswetenschappen
• je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het uitvoeren van oriënterende en beschrijvende
bodemonderzoeken en met bodemsaneringsprojecten
• ervaring met waterbodemonderzoeken is een pluspunt
• je hebt organisatorische en communicatieve vaardigheden, bent in staat om
projectverantwoordelijkheid op te nemen en in een team te werken

AANBOD:
• een correcte, marktconforme verloning,
• een uitdagend en aangenaam werkklimaat met ruimte voor initiatief, waar teamwork,
respect voor elkaar en voldoening hebben van het geleverde werk, centraal staan
• diverse ontplooiings- en opleidingsmogelijkheden,
• een hoge graad van zelfstandigheid
• een sterke afwisseling in type-opdrachten
• een werkomgeving binnen een jong, professioneel en multi-disciplinair team

Stuur uw gemotiveerde sollicitatie met cv, bij voorkeur via e-mail, naar:
BOVA ENVIRO+ nv, T.a.v. Geert Bogaert
Wellingstraat 102, 9070 Destelbergen
iksolliciteer@bovaenviroplus.be

Uw omgeving, onze zorg

