Ben je een buitenmens en steek je graag de handen uit de mouwen?
Solliciteer dan als bodemkarteerder/boormeester bij VWB Bodem!
Onze reden

VWB Bodem
Wij doen het met elkaar

Door de groei van ons bedrijf zijn er binnen VWB Bodem B.V. en VWB Geogroep B.V. vacatures
ontstaan. Voor VWB Bodem zijn wij per direct op zoek naar veldmedewerkers. De voorkeur gaat uit
naar iemand uit het westen van het land. Kom je uit een andere regio? Ook dan gaan wij graag een
gesprek aan.

Jouw functie
Als bodemkarteerder/boormeester ben je buiten aan het werk. Je beschrijft en bemonstert
nauwkeurig de verschillende bodemlagen bij (water)bodemonderzoek en je test en bemonstert
VWB Bodem B.V. is een
grondwater t.b.v. milieukundig, geotechnisch en grondmechanisch bodemonderzoek.
onderdeel van
Verder beoordeel je de veldgegevens op eventuele aanwezige verontreinigen en/of bijmengingen. De
Het Veldwerkbureau: een
veelzijdig, landelijk opererende waarnemingen beschrijf je in een veldcomputer.
Dit alles gebeurt conform de geldende regels en protocollen en volgens de regels van ons KAMorganisatie met een
systeem. Je bent de “ogen” van en voor de projectleider in het veld.
gemotiveerd team.

Functie-eisen
▪ (Relevante) mbo-opleiding of qua kennis en ervaring vergelijkbaar niveau;
▪ In bezit van VCA-diploma of bereid deze opleiding te volgen;
▪ Bij voorkeur woonachtig in het westen van het land;
▪ Flexibiliteit;
Van milieukundig, geotechnisch ▪ In bezit van rijbewijs B en bij voorkeur rijbewijs E;
▪ Affiniteit hebben met het buitenwerk, over doorzettingsvermogen beschikken en zelfstandig en
en grondmechanisch
nauwkeurig kunnen werken;
bodemonderzoek en
▪
Bereidheid
tot het volgen van een bodemkundige opleiding
waterbodemonderzoek tot
sonderingen, machinale
boringen, depotkeuringen en Heb je geen ervaring? Er staat een enthousiast team om je heen om het je te leren!
saneringsbegeleiding.
VWB Bodem geeft helder
Je werkgebied
inzicht in de bodemkwaliteit en Vanuit de hoofdvestiging in Lieren (Apeldoorn) wordt je aangestuurd om op zeer diverse locaties in
ondersteunt bij het aanpakken Nederland inzicht te geven in de bodemkwaliteit.
van verontreinigingen.

Wat kan je verwachten?
▪
▪
▪
▪
▪
VWB Bodem B.V.
Kanaal Zuid 290 • 7364 AJ LIEREN
Telefoon +31 (0)55-5068231
E-mail info@vwb.nl
www.vwb.nl

Wij doen het met elkaar;
Een prettige en collegiale werksfeer;
Een enthousiast team vakmensen die je graag de kneepjes van het vak willen leren;
Een uitdagende baan met veel afwisseling en ruimte voor eigen initiatief;
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Interesse?
Spreekt dit je aan? Dan is werken bij VWB Bodem dé uitdaging waarbij je jezelf onder goede
secundaire arbeidsvoorwaarden en in een prettige en collegiale werksfeer verder kunt ontwikkelen tot
een zelfstandig bodemkarteerder/boormeester.
Mail je sollicitatiebrief en CV naar info@vwb.nl of stuur het op t.a.v. Gertrude Kortleven.
Kijk voor meer informatie over de vacature bij VWB Geogroep B.V. op www.geogroep.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

