
MILIEUKUNDIGE BEGELEIDER
in het kader van bodemonderzoeken en bodemsaneringswerken

Voor onze kantoren in Destelbergen of Roeselare

BOVA ENVIRO+ nv is een dynamisch advies- en studiebureau met meer dan 20 jaar ervaring, actief in 
Vlaanderen, Brussel, Wallonië en Nederland. Met een team van een 50-tal gepassioneerde experts 
bieden wij een compleet dienstenpakket op het vlak van milieu & natuur, veiligheid, bodem, ruimtelijke 
ordening en energie. Ons advies is pragmatisch en op maat, ons studiewerk wetenschappelijk 
onderbouwd en resultaatgericht en ons specifiek opleidingsaanbod is van een hoog niveau. 

FUNCTIE:
De functie omvat volgende kerntaken:
• (Administratieve) voorbereiding van bodemsaneringswerven
• Bijwonen en rapporteren van werfvergaderingen
• Begeleiding van bodemsaneringswerven, 

met o.a. uitvoering van staalnames (bodem, water, lucht)
• Opmaak van werfverslagen en coördinatie van analyses
• Opmaak van rapporten

PROFIEL:
• Je zoekt een afwisselende job bestaande uit kantoorwerk en werfopvolging.
• Als enthousiaste team-speler, ben je ook in staat zelfstandig te werken.
• Je bent communicatief sterk en voelt je goed bij het communiceren met projectleiders, de 

klant, aannemers, laboratoria, e.a..
• Je bent bereid om op de werf de handen uit de mouwen te steken en om deels fysiek werk te 

leveren, dikwijls op verplaatsing. 
• Je kan vlot overweg met office-toepassingen. Ervaring met de opmaak van plannen (Autocad / 

GIS) is een meerwaarde.
• Je bezit minimaal een Bachelor in Bouw, Chemie, Biologie, Milieuzorg of gelijkaardig 
• Ervaring in de sector is een pluspunt, maar geen vereiste.
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B

AANBOD:
• Een correcte, marktconforme verloning,
• Een uitdagend en aangenaam werkklimaat met ruimte voor initiatief, waar teamwork, respect 

voor elkaar en voldoening hebben van het geleverde werk, centraal staan
• Diverse ontplooiings-en opleidingsmogelijkheden,
• BOVA ENVIRO+ voorziet in een interne opleiding (“training on the-job”)

Stuur uw gemotiveerde sollicitatie met cv, bij voorkeur via e-mail, naar:

BOVA ENVIRO+ nv, 
T.a.v. Geert Bogaert
Wellingstraat 102, 9070 Destelbergen
iksolliciteer@bovaenviroplus.be

VACATURE
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