
Vacature technisch commercieel projectmanager bodem, milieu en bouw Deinze (voltijds / halftijds) 

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. 
De basis van onze werkzaamheden is een gerichte staalname van bodem, water en afvalstoffen, waarbij een 
representatief en kwaliteitsvol staal wordt ontnomen welk de basis vormt voor alle verdere adviezen. 

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 technisch en commercieel 
medewerk(st)er. Je takenpakket zal erin bestaan om de prijsvragen niet alleen administratief te behandelen, 
maar deze ook inhoudelijk qua strategie en prijszetting te behandelen in overleg met de diverse projectmanagers 
in het bedrijf. Daarnaast werk je inhoudelijk ook mee aan de lopende projecten. 

Dit is jouw verantwoordelijkheid 

Je hebt al een gedeelte ervaring in de sector, maar je wil ook een commerciële kant toevoegen aan het 
gevarieerde pakket, maar met de nadruk op de technische invulling en geen pur sang verkoop? 

 Na een periode van interne training over onze werking word je betrokken in alle prijsvragen, zowel in 

Vlaanderen, Brussel, Wallonië en Frankrijk. 

 De domeinen waar je nog geen kennis van hebt worden je toegelicht en je doorloopt deze projecten mee 

als medewerker. 

 Je koppelt jouw technische kennis aan de financiële aspecten van het project in nauw overleg met je 

collega’s. 

 Je kan je inzicht in de vakgebieden toepassen op de noden van de klant en je kan een offerte en antwoord 

op maat uitstippelen. 

 Je informeert de klant gedurende het hele project en vraagt feedback. 

 Je kan vanuit je commercieel inzicht de behoeften van de klanten en ontwikkelingen in de markt naar je 

collega’s vertalen. 

Dit is geen fulltime, wat inhoudt dat een gedeelte van je tijd je daarnaast ook de collega’s voor overig onderzoek, 
saneringsplannen, haalbaarheidsonderzoek, bodembeheersplannen, risico-analyses, nazorg,... ondersteunt. Ook 
bouw- en expertise gerelateerde projecten kunnen aan bod komen (trillingsmetingen, thermografie, infiltratie,...). 
Ook een deeltijdse betrekking met focus op de technisch/commerciële invulling is mogelijk. 

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. Iedere offerte en ieder rapport 
dient te beantwoorden aan de vraag van de klant en een oplossing te bieden! 
 

Gewenst profiel: 

 Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in bodemonderzoek en/of bodemsanering consultancy. Ook senior 

profielen worden gezocht. Praktische ervaring in gelijkaardige domeinen met de sterke ambitie op korte 

termijn de wetgeving en procedures eigen te maken is tevens mogelijk. 

 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 en klanten 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. 

Contactgegevens 

Abesim bv / EFI Global Belgium 
Stijn Vandeburie    E-mail: stijn.vandeburie@abesim.com 
Europalaan 26, 9800 Deinze   Website: www.abesim.com 

mailto:stijn.vandeburie@abesim.com
http://www.abesim.com/

