Collega gezocht voor ons kantoor in Alkmaar of Amsterdam
Voor ons kantoor in Alkmaar of Amsterdam
Uitstekende werksfeer, (samen)werken met professionals, moderne werkgever. Zijn dit zijn
jouw goede voornemens voor 2019? En dat is wat HB Adviesbureau jou biedt. Je ontwikkelt
je skills (verder) door aan interessante en uitdagende milieu- en infraprojecten te werken. En
daarmee ondersteun je projectontwikkelaars en gemeenten als Amsterdam, Den Haag,
Alkmaar, Leiden, Langedijk, BUCH, Velsen e.d. in hun ambities om de openbare ruimte
duurzaam en circulair in te richten.
Je kunt zelf bepalen of je in Alkmaar of Amsterdam wilt werken. Afwisselend is uiteraard
ook een optie. En je bepaalt natuurlijk zelf hoeveel uren je wilt werken, alles is bespreekbaar.
Wij zijn op zoek naar een nieuwe enthousiaste collega voor de volgende functie:
Milieukundig begeleider
Jouw werkzaamheden
 Je begeleidt bodemsaneringen en controleert of de saneringswerkzaamheden
worden uitgevoerd conform het saneringsplan, beschikking en geldende protocollen.
Je bent in staat zelfstandig controlebemonsteringen uit te voeren en alle bevindingen
gedurende de sanering schriftelijk vast te leggen in een logboek. Gedurende de
werkzaamheden onderhoud je nauwgezet contact met de aannemer, bevoegde
instanties en de adviseur.
 Je ondersteunt bij gelegenheid het veldwerkteam. Je verricht dan handboringen in
het kader van (water)bodemonderzoek en partijkeuringen, bemonstert grondwater en
verricht asbestonderzoek. De bevindingen leg je grotendeels vast in een i-pad en
worden overgedragen aan een adviseur.
 Je bent lekker breed bezig, geen dag is hetzelfde
 Je bent niet vies van een druppeltje regen, een straaltje zon en houdt van buitenwerk
 Je bent in staat alles zelfstandig te doen, tenzij je zelf om hulp vraagt. Veldwerk wordt
normaliter in teamverband uitgevoerd
Hier ben je bekwaam in of dit heb je bereikt.
 Minimaal afgeronde opleiding MBO-niveau 4.
 Gecertificeerd milieukundig begeleider (protocol 6001) en bij voorkeur gecertificeerd
veldwerker (protocol 2001, 2002, 2018).
 Aantal jaar relevante werkervaring.
 In bezit van rijbewijs B/E.
Neem rechtstreeks contact op met Sander Brink, teamleider Milieu en maak een afspraak!
06-22738836 of mail s.brink@hbadvies.nl

