
Vacature projectmanager grondwaterbeheer Deinze 

Wie zijn wij? 

Abesim is een studiebureau met een internationale groep van experts, welke een duidelijke diagnose maken van 
uw milieu-bodem-risico-problematiek en hier een pragmatische en economische toekomstvisie voor opmaken. 
Met kennis, ervaring en een hechte relatie zorgen wij voor specifiek advies en ondersteuning naar onze klanten.  

Recent is Abesim opgenomen in de Sedgwick / EFI Global activiteiten, met activiteiten wereldwijd. In EFI Global 
hebben we een thuis gevonden voor ons streven naar pragmatische oplossingen door middel van een unieke, 
professionele aanpak. De combinatie van Sedgwick’s globale structuur en de focus van EFI Global op 
milieuoplossingen biedt de mogelijkheid om verder te groeien en een antwoord te bieden op de stijgende vraag 
naar totaaloplossingen, maar met behoud van dezelfde uitzonderlijke dienstverlening voor onze klanten.  

Met deze groeiambities zijn we voor ons kantoor in Deinze op zoek naar een medewerk(st)er voor uitbouw van 
het onderzoeksdomein grondwater. In deze functie werk je als mee aan diverse projecten inzake technisch 
advies op vlak van hydrologie en grondwaterbeheer. Ze hebben allemaal een geohydrologische component én 
raakvlak met andere disciplines. Voorbeelden zijn grondwatermodellering- en analyse ten behoeve van 
bemalingsstudies, infiltratieberekeningen, pomptesten, grondwaterstandopvolging,… 

Het is onze overtuiging dat het grondwaterbeheer en -beleid duurzaam kan uitgebouwd worden met een 
pragmatische toets van de werkelijkheid aan de wetgeving en de randvoorwaarden in het veld. Je doet dit in een 
toegewijd en ervaren team, met een mix van jonge en ervaren collega’s en interessante projecten in binnen- en 
buitenland. Een veelvoud aan kennis en uitdagingen ligt op je te wachten! 

Dit is jouw verantwoordelijkheid 

 Je ontwikkelt jezelf in dit vakgebied tot een intern aanspreekpunt voor collega’s en voor onze klanten. Je wordt 

ondersteund tot het behalen van de nodige attesten door een interne opleiding. 

 Je wisselt je werkzaamheden op dagelijkse basis af tussen bemalingsadviezen, geohydrologische modellering, 

het schrijven van rapportages, onderzoek en innovatie. 

 Samen met jouw collega’s voer je ook veldwerkzaamheden uit voor opmaak van deze dossiers: begrip en 

expertise is enkel op te bouwen door praktische ervaring! Je werkterrein is Vlaanderen. Het leren kennen van 

de werkzaamheden op terrein is een essentieel element in de opleiding om een volwaardige 

verantwoordelijkheid te bekomen en is een aangename afwisseling in de taken! 

 Je zal instaan voor de planning, coördinatie, uitvoering en rapportering van jouw eigen projecten.  

 Je onderscheidt je door een praktische spirit, open persoonlijkheid en een kritische geest, de wil en de ambitie 

om samen met ons te groeien en haalbare oplossing te creëren voor onze klanten. Ieder rapport dient te 

beantwoorden aan de vraag van de klant en een oplossing te bieden! 
 

Gewenst profiel: 

 Werkervaring in het geohydrologische werkveld is een pluspunt, maar geen vereiste! 

 Jouw technische kennis, ervaring als (deel)projectleider en marktcontacten bouwen we graag uit. Je kunt je 

in korte tijd ontwikkelen tot een ervaren geohydroloog, waarmee je expert en boegbeeld wordt in je vakgebied.  

 Je bezit een diploma in een wetenschappelijke richting (Bio-ingenieur, Industrieel Ingenieur Milieu, Geologie, 

etc..) of evenwaardig door ervaring. 

 Je hebt nood aan een afwisselende job, afwisselend op kantoor en buiten. 

 Je bent stipt en nauwgezet, flexibel en stressbestendig en je houdt van een job in teamverband met een sterke 

technische interesse. 

 Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Je zoekt oplossingen in functie van het bedrijf en je kan 

zelfstandig werken. 

 Je bent flexibel in functie van de opdracht, flexibiliteit die we je als organisatie ook aan jou toevertrouwen. Je 

bent gemotiveerd om een opdracht tot een goed einde te brengen. 

 Je bent in het bezit een rijbewijs B.  

 Gezien we actief zijn in gans België, is twee- of meertaligheid een absoluut pluspunt (Nl – Fr – Eng) om met 

de collega’s te communiceren! 

 

Abesim verbindt er zich toe de nodige vorming aan te bieden voor alle onderdelen van de job. Je krijgt de 
mogelijkheid op goede carrière-opportuniteiten in een jonge, dynamische en interessante werkomgeving. 
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