
Vacature Diagnostic manager en projectmanager sloop- en bouwexpertise Deinze /Antwerpen 

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 op zoek naar een collega diagnostic manager voor ondersteuning van de 
operationele manager en de projectverantwoordelijken van EFI Global België bij de terreinwerkzaamheden 
gelinkt aan de verschillende projecten. Dit gaat over uitvoering, beheer en ondersteuning inzake de 
verschillende staalnames (grond, grondwater, lucht, waterbodem) en metingen voor bouwtechnische projecten 
(infiltratie, trilling, asbest…).  

Tevens bied je de technische en strategische ondersteuning en advies aan de klanten bij de uitvoering van 
sloopopvolgingsplannen infrastructuur en opvolgen van (sloop)werven, ... Voor bouwprojecten ga je in 
overleg met de klant, inventariseert de geplande sloopwerken welke dan uiteindelijk zal leiden tot een duidelijk 
verslag met bepaling van de af te voeren materialen. 

Jouw technische kennis kan daarnaast aangewend worden als projectmanager bouwexpertise. EFI Global 
internationaal is de afgelopen vier decennia uitgegroeid van een klein bedrijfje gespecialiseerd in het 
behandelen van verzekeringsfraude en brandstichtingszaken, tot een erkend wereldleider op het gebied van 
technische storingsanalyse, oorsprong- en oorzaakonderzoeken, milieu- en gespecialiseerde adviezen. 

Als specialist ter zake worden we opgeroepen om de oorzaak van een storing, schade, ongeval,… vast te 
stellen. Onze medewerkers zijn uitgerust met de technologie, testapparatuur, laboratoria, instrumenten en 
ervaring die nodig zijn om zelfs de moeilijkste gevallen op te lossen. Of uw project nu een eenvoudige evaluatie 
of een uitgebreid onderzoek vereist, we zijn er trots op dat we voor elk project dezelfde snelle respons, 
diepgaande analyse en tijdige rapportage leveren. 

In jouw ervarings- en interesse domein zal je de nodige expertise en kennis bieden aan onze klanten. 

Hoofdkantoor is Deinze, maar de afwisseling met thuiswerk en een eventuele werkplek op ons kantoor te 
Antwerpen zal je de nodige afwisseling bezorgen! 

Dit is jouw verantwoordelijkheid 

 Je stuurt het beleid van de terreinwerkzaamheden voor EFI Global aan en verdeelt je kennis dan ook 
onder de verschillende locaties van de organisatie (Deinze, Grez-Doiceau). 

o Leiding nemen over de verschillende veldtechniekers, mee de schouders zetten onder de 
stabiliteit van de werking en groei. 

o Waar nodig mee het veldwerk uitvoeren, wat de nodige afwisseling geeft. 

o Administratieve en logistieke opvolging van wagenpark en materiaal voor staalname en 
meettechnieken. Je volgt de wetgeving op, zoekt mee naar nieuwe technieken en ontwikkelt en 
implementeert deze. 

o Beheren van de planning voor inzet van mensen en materiaal om een kwalitatieve uitvoering 
van de terreinwerkzaamheden uit te voeren Ondersteuning en terugkoppeling met de 
verschillende projectverantwoordelijken voor een goede inzet van mensen en materiaal in de 
planningsmeetings. 

o Mee sturen van de opleiding en kwaliteitscontrole van de veldtechniekers voor de hun 
toegewezen competenties en verantwoordelijkheden. Deze opleiding gebeurt in teamverband en 
kan op verschillende manieren verzorgd worden. 

o Je treedt op als coach ter sturing van de verschillende verantwoordelijkheden, bvb 
uurregistratie, rapportage, kennis staalname,… Je bent het aanspreekpunt van de 
veldtechniekers.   

Ondersteuning van het performance management (beoordeling – functionering) van jouw team. 

 



 Dit is geen full-time, waardoor je daarnaast als projectbeheerder mee jouw tanden in de diverse
technische dossiers zet om een oplossing te bieden op de gestelde vragen en problemen door onze
klanten. De variatie in deze dossiers is enorm, waardoor iedere dag en project anders is. Jouw
technische bouwkennis zal een waardevolle aanvulling op onze kennis bieden.

Gewenst profiel: 

 Praktische ervaring op (bouw)werven met de sterke ambitie om je op korte termijn de wetgeving
en procedures eigen te maken is wenselijk. We zorgen samen voor de nodige interne en externe
opleidingen.

 Kennis in asbestherkenning of beschikken over erkenning als sloopdeskundige en/of gecertificeerd
asbestdeskundige inventarisatie (ADI) is een pluspunt

 Je bezit een diploma bachelor of hoger, bij voorkeur bouwgerelateerd of evenwaardig door ervaring.

 Maar eerder dan een diploma is de nodige maturiteit belangrijker!

 Je hebt nood aan een afwisselende job, zowel 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 en bent betrokken. Je zoekt oplossingen in functie van
het bedrijf en je kan zelfstandig werken.

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

 Je bent in het bezit van 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 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. Je 
ontvangt een salaris in overeenstemming met uw vaardigheden, een bedrijfswagen en diverse extralegale 
voordelen. 

Contactgegevens 

E-mail: stijn.vandeburie@efiglobal.comEFI Global Belgium 
Stijn Vandeburie  
Europalaan 26, 9800 Deinze 

Website: www.abesim.com
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