
 

 

 

 

Vacature projectmedewerker milieu / bodemonderzoek Deinze 

Wie zijn wij? 

Abesim is een studiebureau met een internationale groep van experts, welke een duidelijke diagnose maken van 
uw milieu-bodem-risico-problematiek en hier een pragmatische en economische toekomstvisie voor opmaken. 
Met kennis, ervaring en een hechte relatie zorgen wij voor specifiek advies en ondersteuning naar onze klanten. 

De basis van onze werkzaamheden is een gerichte staalname van bodem, water en afvalstoffen, waarbij een 
representatief en kwaliteitsvol staal wordt ontnomen welk de basis vormt voor alle verdere adviezen. 

Voor ons kantoor in Deinze zijn wij op zoek naar een medewerk(st)er voor technische en strategische 
ondersteuning en advies aan de klanten bij de uitvoering van bodemgerelateerde projecten. Je maakt de 
strategie, voert ze uit en rapporteert het bodemonderzoek aan de klant! 

Je ondersteunt daarnaast ook de collega’s voor overig onderzoek, saneringsplannen, haalbaarheidsonderzoek, 
bodembeheersplannen, risico-analyses, nazorg,... Ook bouw- en expertise gerelateerde projecten kunnen aan 
bod komen (trillingsmetingen, thermografie, infiltratie,...). Een veelvoud aan kennis en uitdagingen ligt op je te 
wachten! 

Afhankelijk van je ervaring en eigen interesse kan dit als projectmedewerker of -verantwoordelijke. 

Dit is jouw verantwoordelijkheid 

 Je zal instaan voor de planning, coördinatie, uitvoering en rapportering van projecten. Deze onderzoeken 

worden van A tot Z in eigen beheer door Abesim uitgevoerd waardoor we de site zo goed mogelijk in kaart 

kunnen brengen. Er wordt gewerkt met hoogstaand materiaal om de metingen zo correct mogelijk uit te 

kunnen voeren en de resultaten in een rapport op maat van de klant af te leveren. 

 Samen met jouw collega’s voer je ook veldwerkzaamheden uit: handmatige en machinale milieuboringen, 

bodem- en grondwaterstaalname en (bodem)luchtbemonsteringen. Je werkterrein is Vlaanderen. Het leren 

kennen van de werkzaamheden op terrein is een essentieel element in de opleiding om een volwaardige 

verantwoordelijkheid te bekomen en is een aangename afwisseling in de taken! 

 De resultaten van de staalnames worden kritisch geanalyseerd en in een leesbaar, pragmatisch rapport 

verwerkt waarbij je zorgt voor een gestructureerde rapportage. 

 Je onderscheidt je door een praktische spirit, open persoonlijkheid en een kritische geest, de wil en de ambitie 

om samen met ons te groeien en haalbare oplossing te creëren voor onze klanten. Ieder rapport dient te 

beantwoorden aan de vraag van de klant en een oplossing te bieden! 
 

Gewenst profiel: 

• Je hebt een diploma bachelor of hoger, bij voorkeur milieu, bouw- of bodemgerelateerd; 

• Je hebt nood aan een afwisselende job, afwisselend op kantoor en buiten. 

• Je bent stipt en nauwgezet, flexibel en stressbestendig en je houdt van een job in teamverband met een 
sterke technische interesse. 

• Ervaring met bodemonderzoek / bodemsanering is een pluspunt, doch geen vereiste. 

• Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Je zoekt oplossingen in functie van het bedrijf en je kan 
zelfstandig werken. 

• Je hebt zeker geen 9-to-5 mentaliteit, maar bent flexibel in functie van de opdracht, flexibiliteit die we je 
als organisatie ook aan jou toevertrouwen. Je bent gemotiveerd om een opdracht tot een goed einde te 
brengen. 

• Verantwoordelijkheidszin voor de u toebedeelde taken. 

• Je bent in het bezit een rijbewijs B.  

• Gezien we actief zijn in gans België, is twee- of meertaligheid een absoluut pluspunt (Nl – Fr – Eng) om 
met de collega’s te communiceren! 

 

Abesim verbindt er zich toe de nodige vorming aan te bieden voor alle onderdelen van de job. Je krijgt de 
mogelijkheid op goede carrière-opportuniteiten in een jonge, dynamische en interessante werkomgeving. 

Contactgegevens 

Abesim bv 
Stijn Vandeburie    E-mail: stijn.vandeburie@abesim.com 
Europalaan 26, 9800 Deinze   Website: www.abesim.com 
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