Voor onze vestiging in Groenlo zoeken wij - wegens uitbreiding van de werkzaamheden - een:

Projectleider bodem en advies (m/v)
Functieprofiel
Je werkt voor overheden, bedrijven en particulieren en voert zowel verkennend bodemonderzoek als asbest in
bodemonderzoek uit en de daarbij behorende complexe nadere onderzoeken. Je bewaakt planningen en
begrotingen waarbij de klant altijd centraal staat. Uiteraard kan ook het begeleiden van bodemsaneringen tot de
werkzaamheden behoren.

Taken en verantwoordelijkheden:
advisering op het gebied van bodemonderzoeken en –saneringen;
opstellen van offertes en kostenramingen;
opstellen van sanerings- en boorplannen;
opstellen van gestructureerde rapportages en evaluaties en zorgen voor een correcte facturatie;
onderhouden van klantcontacten;
aansturing van veldwerkers en ondersteunend personeel die betrokken zijn bij jouw projecten.

Jouw profiel:
kennis van of ervaring met de normen BRL SIKB 1000, 2000 en 7000 (pré);
beheerst de Nederlandse taal en kan goed en gemakkelijk communiceren;
kennis van bodembeleid;
handig met computers en kan goed overweg met Word, Excel en GIS;
actuele kennis op jouw vakgebied en bijhorende wet- en regelgeving;
je vindt klantcontact leuk en je bent commercieel ingesteld;
ondernemend, gemotiveerd en een flexibele instelling wat betreft werktijden;
rijbewijs B (voorkeur BE).

Wij bieden jou:
Je komt te werken in een ambitieus familiebedrijf, met een informele en resultaatgerichte cultuur en een gezonde
financiële positie. Vanuit deze boeiende organisatie bieden wij jou:
een uitdagende baan en de kans jezelf te ontwikkelen in je vakgebied en als persoon;
een aangename werksfeer;
een hecht team collega’s;
een sterk, solide en toonaangevend bedrijf met doorgroeimogelijkheden;
een contract op basis van een jaarcontract, waarbij de intentie is om bij wederzijdse tevredenheid te
verlengen;
opleidingsmogelijkheden, vakantiegeld, collectiviteitskorting op ziektekostenverzekeringen en aansluiting
bij een pensioenfonds.

Solliciteren?
Past deze baan bij jou? Aarzel dan niet en mail je sollicitatie naar de Rouwmaat Groep, t.a.v. de afdeling
personeelszaken naar: m.rouwmaat@rouwmaat.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer
Joost Meier op het telefoonnummer 0544-47 40 40.
Wij verzoeken je om gemotiveerd te solliciteren en een CV met referenties bij te voegen.
Wanner jij de kandidaat bent die nog niet geheel voldoet aan onze profielschets maar wil doorstromen naar de
functie van projectleider, dan dagen wij jou uit ook te solliciteren.

