VACATURE

Milieukundige begeleider
(Fulltime m/v)

Wat ga je doen?
Als Milieukundige begeleider heb jij een afwisselende functie. Je voert op een zelfstandige en veilige
manier milieukundige begeleiding uit van diverse saneringen. Je zorgt voor de naleving van gangbare
protocollen (SIKB BRL 6001). Daarnaast verzorg en bewaak je diverse meldingen aan bevoegd gezag
en inspecties, verzorg en nazorg je de afwikkeling van uitgevoerde saneringen en stel je BUS
meldingen/evaluaties en/of saneringsplannen en evaluaties op.

Wie ben jij?
Ben jij een aanpakker die voor kwaliteit gaat, houd je van afwisseling en heb je affiniteit met
bodemonderzoek?
Maak werk van je talent, wij zijn op zoek naar jou! Pak jouw kans als Milieukundige begeleider
bij VanderHelm Bedrijven.
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een kritische houding, bent initiatiefrijk en hebt passie voor de bodem;
Je kan zelfstandig werken, maar ook goed functioneren in teamverband;
Je hebt de ambitie je verder te ontwikkelen, bent enthousiast en bereid te leren;
Je hebt goede communicatieve en commerciële vaardigheden;
Je beschikt over een 6000/6001 certificering;
Je kan snel handelen / schakelen;
Wij vinden het handig als jij in het bezit van rijbewijs B en VCA bent.

Wie zijn wij?
VanderHelm Bedrijven is de bodembrede dienstverlener. Wij adviseren en ondersteunen onze klanten
op het gebied van Milieu, Civiel & Infra en Ecologie. De combinatie van activiteiten maakt ons
onderscheidend en vernieuwend en zo kunnen wij onze relaties zoals projectontwikkelaars,
aannemers en overheden, ontzorgen met diverse vraagstukken.
VanderHelm is een echt familiebedrijf en dat zie je overal in terug. 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 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 en uitbreiding zijn wij op zoek naar een extra
Milieukundige begeleider.

Enthousiast?
Ben jij de Milieukundige begeleider die ons team wil komen versterken en een aanwinst is voor het
bedrijf? Tijdens een gesprek maken we graag kennis met jou en vertellen wij je graag meer over ons
en over de functie Milieukundige Begeleider.
Stuur jouw sollicitatie met bijgevoegde CV graag naar L.vanmontfort@vdhelm.nl. Heb je nog vragen
aan ons? Neem gerust contact met ons op via mevrouw L. van Montfort via telefoonnummer
010-2492460.
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