
Vacature projectmanager bodem Brussel 

Wie zijn wij? 

EFI Global Belgium is een studie-, engineering en adviesbureau gespecialiseerd in het onderzoek en de realisatie 
van totaaloplossingen voor milieu- en bodembeheer. 

Voorheen gekend als Abesim maken wij op heden deel uit van de internationale Sedgwick groep, wereldwijd één 
van de grootste experts in risico- en schadebeheer. Als EFI Global streven we naar naar pragmatische oplossingen 
door middel van een unieke, professionele aanpak. De combinatie van Sedgwick’s globale structuur en de focus 
van EFI Global op engineering- en 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 op zoek naar een projectmanager voor het team Brussel. Met jouw kennis 
van wetgeving Bodem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – of een kennis van Vlaamse wetgeving en je ambitie 
de Brusselse visie eigen te maken, zorg je voor de technische en strategische ondersteuning en advies aan de 
klanten bij de uitvoering van bodemonderzoeken. Hoofdkantoor is Deinze, maar de afwisseling met thuiswerk en 
een werkplek op ons kantoor te Antwerpen zal je de nodige afwisseling bezorgen! 

Je ondersteunt daarnaast ook de Vlaamse en Waalse collega’s voor overig (bodem)onderzoek, risico-analyses, 
nazorg,... en zij ondersteunen jouw adviesverlening voor de specifieke Brusselse aanpak van bodem- en milieu. 

 

Dit is jouw verantwoordelijkheid 

 Je bent verantwoordelijk voor bodem binnen het Brussels gewest, samen met de collega’s. 

 Je zal instaan voor de planning, coördinatie, uitvoering en rapportering van projecten. Deze onderzoeken 

worden van A tot Z in eigen beheer door EFI Global uitgevoerd waardoor we de site zo goed mogelijk in 

kaart kunnen brengen. 

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

assisteert en begeleidt de handmatige en machinale milieuboringen, bodem- en grondwaterstaalname en 

(bodem)luchtbemonsteringen. 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 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: 

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

profielen worden gezocht.  

 Je bezit een diploma in een wetenschappelijke richting (Bio-ingenieur, Burgerlijk ingenieur, Industrieel 

Ingenieur, 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 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! 
 

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