ADVISEUR BODEMZORG

V/M FULLTIME

Zorgdragen voor de bodems van onze locaties, stortplaatsen en
bodemsaneringen. Dat is dé verantwoordelijke taak van onze
bodemadviseur. Bij complexe, langlopende projecten ben jij degene
die het overzicht houdt. Tegelijkertijd verdiep je je in de problematiek
van elke afzonderlijke locatie en bedenk je, samen met collega’s,
oplossingen waar nog niemand eerder aan dacht.

Je deed (minimaal) een hbo-opleiding in de richting van milieu- of
aardwetenschappen. Je bent daarbij al twee jaar werkzaam geweest op
milieugebied. Dat maakt dat jij ervaring hebt met GIS en misschien zelfs
met Python. Natuurlijk kan je ook goed organiseren en ben je sociaal en
klantgericht. En onmisbaar: uitstekende schriftelijke en communicatieve
vaardigheden.

(Samen) sterk in veldwerk
Samenwerken doe je regelmatig, zoals bij het organiseren van
veldwerk. Dit doe je zowel intern als extern. Je werkt samen binnen
jouw team van Bodemzorg en binnen projectteams van Afvalzorg. In
jouw pakket horen ook terreininspecties, dataverwerking en analyse
en verwerking van (veld)gegevens. Hierna schrijf je heldere
rapportages en geef je sterk adviezen.

Wat bieden wij?
Een jaarcontract, gevolgd door een vaste aanstelling. Het salaris
ligt tussen € 4.027,-- en € 5.014,-- bruto per maand bij een 38-urige
werkweek. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend: van
een pensioensregeling tot goede opleidingsmogelijkheden en een
vitaliteitsbeleid.

Waar ben je goed in?
Jij kunt je goed vastbijten in een grote klus. Dat komt door jouw
zelfstandige, creatieve en initiatiefrijke werk- en denkwijze. Ook ben je
enthousiast, proactief en wil je je verder ontwikkelen.

Interesse?
Neem dan contact op met Jessica Thomas, hoofd
Bodemzorg: 06 - 23 48 59 59. Zij vertelt je met plezier meer over deze
functie. Ga je solliciteren? Mail dan je motivatiebrief met cv
naar PO@afvalzorg.nl.

Is onze bodem
bij jou in goede handen?

Werken bij Afvalzorg is meewerken aan een schoner en mooier Nederland.
Als belangrijke speler in de afvalverwerkingsmarkt zorgen wij met 120 collega’s
voor opslag, recycling en storten van afval. Onze specialisten buigen zich ook over
nazorg van verontreinigde locaties. Gesloten stortlocaties geven we een veilig en
duurzaam tweede leven. Elke uitdaging rond afval is bij Afvalzorg in goede handen.

