
1. Projecten rond omgevingsvergunningen opzetten, controleren, begeleiden en documenteren met verplichte
 rapporten (a.d.h.v. uitgevoerde onderzoeken en in overeenstemming met de laatste wetgeving)
2.  Als milieucoördinator voor bedrijven voorbereidingen treffen, plaatsbezoeken doen en verslagen/rapporten
 maken met concrete actieplannen voor de milieuvraagstukken
3.  Overleggen met stakeholders (bv. overheid) en de verslaggeving/rapportages bezorgen aan bedrijven
4.  Verder uitbouwen van het klantenbestand en deelnemen aan netwerken (bv. architecten, experts, ...)
5.  Volgen van nieuwe trends in ecologie en duurzaamheid en van ontwikkelingen binnen de (omgevings)wetgeving

Informeren, overleggen of solliciteren?
Bel Jo Frantzen op 089 30 55 05 of 0477 42 58 80 tijdens de 
kantooruren en op weekdagen tussen 19 en 20.00 u of op 
zaterdag tussen 11 en 13.00 u.

Om direct te solliciteren: www.vmc-select.be
Vrijblijvende kennismaking met het bedrijf in een eerste gesprek
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J.R. ECOnsult bv is een gespecialiseerd milieu- en omgevingsadviesbureau voor complexe projecten. De milieu-
technische uitdagingen zijn zeer divers en vereisen een multidisciplinaire, hands-on aanpak: van hinder voor 
omwonenden en invloeden op biodiversiteit en klimaat tot bodem, lucht, water, geluid, energie, landschappen, 
afvalstoffen, enz. De niche van grote klanten uit de Limburgse ontginningssector vormt het favoriete werkterrein. 
Hier komen de passie en deskundigheid van J.R. ECOnsult tot volle uiting: lokale bedrijven en overheden met écht 
maatwerk adviseren voor een duurzaam evenwicht tussen ecologie en economie. J.R. ECOnsult voert elke 
opdracht met de grootste precisie uit. Professionele betrokkenheid, draagvlak, integriteit en kwaliteit zijn hierbij 
de sleutels tot succes. Om haar groeidoelstellingen waar te maken, zoekt J.R. ECOnsult dringend een ambitieuze:

(Junior) Milieu-expert en Omgevingsadviseur

    Functie en verantwoordelijkheden

    Wat heeft J.R. ECOnsult u concreet te bieden?

    Gewenste kwalifi caties
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