Projectingenieur bodemsaneringen
Sodecon NV is een bodemsaneringsbedrijf dat gespecialiseerd is in het oplossen van complexe
bodemverontreinigingen. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste projectingenieur.

Jouw uitdaging
Als projectingenieur bodemsaneringen bij Sodecon sta je in voor:
•

•
•

De organisatie van het vlotte verloop van bodemsaneringen: je bent verantwoordelijk voor de
aankoop van de nodige materialen en het selecteren van de nodige onderaannemers, het
opstellen van een werfplanning, een veiligheidsplan en aanvragen van de nodige
vergunningen, het opbouwen van installaties in de werkplaats, de mobilisatie en demobilisatie
van de werf, uitvoering van werfvergaderingen, het beheren van het contact met leveranciers
en onderaannemers en opstellen van vorderingsstaten. Je verzamelt alle gegevens en stelt een
eindrapport op voor de klant en het studiebureau. Indien nodig steek je ook zelf de handen uit
de mouwen om problemen op de werven op te lossen.
Het analyseren van bestekken en het maken van offertes en kostenramingen.
Meewerken aan innovatieprojecten door het uitvoeren van labo- en piloottesten zoals
bijvoorbeeld voor PFAS.

Onze ideale match
•
•
•
•
•
•

Je hebt een opleiding hoger onderwijs gevolgd en hebt een sterke interesse in de milieusector.
Ervaring is mooi meegenomen maar niet vereist.
Je bent handig, inventief en kan nauwkeurig werken.
Je kan vlot werken met Word en Excel.
Je kan zowel zelfstandig als in groep werken en deinst niet terug voor nieuwe uitdagingen en
soms ook flexibele werkuren.
Je bent open en vlot in omgang en kan je bij voorkeur ook behelpen in het Frans en het Engels.
Je bent minstens in het bezit van rijbewijs B.

Ons aanbod
•
•
•
•
•

Een uitdagende job met een leuke werksfeer in een jong en dynamisch bedrijf.
Uitvalsbasis is het kantoor in Niel en/of Deinze, gedeeltelijk thuiswerk is mogelijk.
Volgen van verschillende opleidingen.
Je werkt mee aan het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor moeilijke
bodemproblemen.
Wij bieden een marktconform salaris met bedrijfswagen, laptop en smartphone.

Wil je meer weten?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Hans Baillieul via mobiel
+32 497 03 75 59 of via mail hans@sodecon.be.
Heb je interesse? Stuur dan jouw CV met motivatie door aan info@sodecon.be.

