
Vacature technisch veldmedewerker - boormeester Deinze 

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 pragmatische oplossingen 
door middel van een unieke, professionele aanpak. De combinatie van Sedgwicks 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 voor ons kantoor in Deinze op zoek naar een medewerk(st)er voor technische 
ondersteuning voor de veldwerkzaamheden. Het uitvoeren van staalnames, metingen, proeven is een essentieel 
onderdeel in onze werking en vormt de basis van de rapportages. We zoeken een gedreven collega om onze 
specialist op het terrein te worden. 

Er wordt dagelijks vertrokken vanuit de vestiging in Deinze naar de klanten voor het uitvoeren van staalnames 
met de collega’s. Je doorloopt hiervoor een opleidingstraject, waarbij alle aspecten aan bod komen. Voorkennis 
is hier niet voor vereist. 

Dit is jouw verantwoordelijkheid 

 Samen met jouw collega’s voer je veldwerkzaamheden uit: handmatige en machinale milieuboringen, bodem- 
en grondwaterstaalname, (bodem)luchtbemonsteringen, infiltratieproeven, staalnames asbest,…

 Uw werkterrein is Vlaanderen, met af en toe uitwaaiers naar gans België en Noord-Frankrijk.

 Je zorgt voor de administratieve en logistieke opvolging van je projecten om zo een stipte en accurate
rapportering door de collega’s te bekomen.

Gewenst profiel: 

• Je hebt nood aan een afwisselende job en bent een buitenmens.

• Je onderscheidt je door een praktische spirit, open persoonlijkheid en een kritische geest.

• U houdt van een job in teamverband en hebt een sterke technische interesse.

• Ervaring met bodemonderzoek / bodemsanering / kernboringen is een pluspunt, doch geen vereiste. Alle
collega’s zullen je ondersteunen in je leerproces.

• 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. Je bent gemotiveerd en hebt verantwoordelijkheidszin om een
opdracht tot een goed einde te brengen.

• Stipt en nauwgezet, flexibel en stressbestendig.

• Je bent vaak op verplaatsing in Vlaanderen en bent in het bezit een rijbewijs B. Rijbewijs BE of C is een
pluspunt.

• Aangezien je één van de visitekaartjes van ons bedrijf bent en onze klanten te woord staat, ben je
communicatief vaardig.

EFI Global verbindt zich ertoe 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 

EFI Global Belgium 
Stijn Vandeburie  E-mail: stijn.vandeburie@efiglobal.com
Europalaan 26, 9800 Deinze Website: www.abesim.com
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B: Deinze | Antwerpen | Houthalen | Grez-Doiceau 

504, Chaussée de Wavre
B-1390 Grez-Doiceau
tel: +32 (0)10 24 51 08

Centrum-zuid 1111
B-3530 Houthalen
tel: +32 (0)11 39 75 00

Noorderlaan 133 bus 16
B-2030 Antwerpen
tel: +32 (0)3 270 16 02 
(Maatschappelijke zetel)

Europalaan 26
B-9800 Deinze
tel: +32 (0)9 248 03 75
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