Wareco Ingenieurs is een topspeler op het vlak van stedelijk water en grondwater. Dit komt
naast onze prachtige projecten en tevreden klanten tot uiting in onze artikelen en in cursussen
die we verzorgen. We zijn een fit en gezond bedrijf waar jouw persoonlijke inbreng wordt
gewaardeerd.
We doen onderzoek, verzorgen onderbouwde adviezen en maken ontwerpen. Alles met
inhoudelijke gedrevenheid om hoogstaande kwaliteit te bieden. Veel van onze projecten zijn
gericht op het klimaatbestendig maken van onze steden en dorpen.

LEKKER BUITEN, AFWISSELEND EN UITDAGEND?
Voor onze vakgroep Inspecties zoeken wij een actief, energiek en aansprekend persoon voor
de functie van

Milieukundig begeleider
Standplaats Amstelveen
Onze vakgroep inspecties is een team van enthousiaste professionals, die in het veld de oren
en ogen zijn van onze adviseurs. Ze voeren verschillende werkzaamheden uit, waaronder
milieukundige begeleiding bij ontgravingen en het plaatsen van dataloggers ten behoeve van
grondwatermeetnetten.
Wil jij jezelf verder ontwikkelen? Wij gaan met jou de mogelijkheid onderzoeken wat bij jou
past en hoe jij je breder kunt ontwikkelen buiten je taken als milieukundig begeleider om. Ook
andere buitenwerkzaamheden zijn daarbij mogelijk, zoals aanbrengen van loggers, drainageinspecties of milieuhygiënisch veldwerk.
Wareco groeit en is sinds 2017 onderdeel van Aveco de Bondt en biedt daardoor nog meer
afwisseling in het werk op het gebied van projecten, locaties en collega’s.
Wat wij van je vragen
Je bent bij voorkeur gecertificeerd conform SIKB BRL 6000, of hebt een relevante, liefst
technische, opleiding op minimaal MBO niveau, waardoor je snel gecertificeerd kunt worden.
Een rijbewijs, want je krijgt een auto van de zaak, een goede beheersing van de Nederlandse
taal in woord en geschrift en een dosis flair en humor. Ervaring als veldwerker, opzichter of
met werkzaamheden in de weg- en waterbouw is een pré. Andere eigenschappen die wij
vragen

zijn

vasthoudendheid,

gedrevenheid,

een

stevige

persoonlijkheid,

actief

en

representatief. Je standplaats wordt Amstelveen, maar je werkzaamheden verricht je door een
groot deel van Nederland.

Wat wij je bieden
Wareco biedt je een afwisselende functie in een groeiende en gedreven organisatie. Voor jouw
persoonlijke ontwikkeling maken we een programma waarin je kunt werken aan je
vaardigheden. Intern verzorgen we een cursusprogramma om je zo snel mogelijk vertrouwd
te maken met Wareco en de gevraagde werkzaamheden. We bieden een marktconform salaris
in combinatie met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Informatie over deze functie en Wareco kun je inwinnen bij Jeroen Hoksbergen (06 54224115)
of kijk op onze website www.wareco.nl.
Geïnteresseerd? Stuur dan je motivatie en CV naar sollicitatie@wareco.nl.

