
Vakantiejob milieu en bouw (M/V) gedurende het jaar (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 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.  

Niet alleen kan EFI Global terugvallen op een zeer uitgebreide ervaring op vlak van bodemonderzoek en 
bodemsanering (oriënterend, beschrijvend, verkennend), grondverzet, saneringsplannen, 
haalbaarheidsonderzoek, bodembeheersplannen, risico-analyses, nazorg,...,) ook werd de laatste jaren sterk 
geïnvesteerd in de middelen om ook ondersteuning te bieden bij bouwtechnische vragen (trillingsanalyse · 
blowerdoor tests · Thermografie · asbestinventarissen …). Hierdoor kunnen we als studiebureau een nog grotere 
ondersteuning bieden aan onze klanten voor het aanpakken van hun problematiek. 

We zoeken een vakantiejobber met een opleiding in bodem / milieu (of gelijkwaardig) of bouw / bouwkunde 
anderzijds  die de nodige ondersteuning kan bieden gedurende vastgelegde dagen tijdens het jaar.  

Dit is jouw verantwoordelijkheid 

Je zal assisteren bij de 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 startend met 
staalname op de werf tot rapportage van de resultaten en advies. Er wordt gewerkt met hoogstaand materiaal 
om de metingen zo correct mogelijk uit te kunnen voeren en de resultaten in een rapport op maat van de klant 
af te leveren. 

Gewenst profiel: 

• Je hebt of volgt een opleiding voor diploma bachelor of hoger, bodem- of milieugerelateerd;
• Je hebt nood aan een afwisselende job, afwisselend op kantoor en buiten.
• Je houdt van een job in teamverband en hebt 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. Je bent gemotiveerd om een opdracht tot een goed einde te

brengen.
• Verantwoordelijkheidszin voor de u toebedeelde taken.
• Stipt en nauwgezet, flexibel en stressbestendig.
• Vlot overweg kunnen met de meest gangbare softwareprogramma’s;
• Je bent in het bezit een rijbewijs B.

EFI Global biedt u een studentencontract aan en verbindt er zich toe de nodige vorming aan te bieden voor alle 
onderdelen van de vakantiejob, en wie weet, de mogelijkheid op goede carrière-opportuniteiten in een jonge, 
dynamische en interessante werkomgeving. 

Plaats tewerkstelling 

Europalaan 26 
9800 DEINZE 

Contactgegevens 

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