
 
 
 
 
 

Houd je van dynamiek, afwisseling, meerdere bordjes in de lucht houden en heb jij zin om samen met je collega’s aan 
projecten te werken binnen één van de meest gespecialiseerde bodemkwaliteitsbureaus van Nederland? 
Dan hebben wij de perfecte baan voor jou! 
 
Voor onze vestiging in Kamerik zijn wij op zoek naar: 
 
(JUNIOR) ADVISEUR BODEMONDERZOEK 
 
Wat doet een (junior) Adviseur? 
Door de enorme afwisseling van projecten en klanten (van gemeentes, MKB tot multinationals) zal elke dag anders door jou 
kunnen worden ingevuld; omdat jij flexibel bent kan je je gauw in elke voorkomende situatie verplaatsen. Je eigen 
verantwoordelijkheid is groot. De klantencontacten hebben wij hoog in het vaandel staan waarbij jouw betrokkenheid bij het 
project van groot belang is! 
Deze functie betreft een spilfunctie waarbij je de projectleiders ondersteunt en jezelf uitdaagt om steeds meer projecten 
zelfstandig te gaan draaien. We geven je hiertoe graag de ruimte en stimuleren groei en flexibiliteit binnen onze organisatie. 
 
De dagelijkse uitvoering van de veldwerkzaamheden wordt door jou gedegen voorbereid zodat het veldwerkteam elke dag 
goed geïnformeerd op de locatie zijn werk kan doen. De contacten tussen het veldwerkteam en jou zijn van groot belang voor 
de organisatie en het soepel verlopen van het project. 
Binnen het team Bodem zal je verantwoordelijk worden voor de coördinatie van projecten. Tijdens overleg met de klant 
breng je de vraagstelling duidelijk in kaart en maak je aansluitend een plan van aanpak met de bijbehorende offerte. Je bent 
verantwoordelijk voor een soepel verloop van het project. Aan de hand van de resultaten van het veldwerk en de 
bodemanalyses breng je een gedegen advies uit aan de opdrachtgever. Het goed managen van het gehele project is jouw 
uiteindelijke doel. 
 
Wat vraagt Grondslag? 
• Een afgeronde HBO of WO opleiding bij voorkeur in milieukundige of civiele richting of aardwetenschappen; 
• Liefde voor het vakgebied bodem; 
• Collegiaal, betrokken en een dienstverlenende houding; 
• Een gezellige en harde teamwerker; 
• Goede communicatieve vaardigheden zowel schriftelijk als mondeling; 
• Denkend in oplossingen; 
• Goed gestructureerd en georganiseerd kunnen werken; 
• Positieve instelling om probleemoplossend te werken. 
 
Wat biedt Grondslag? 
• Goed salaris; 
• Flexibele werktijden; 
• Gezellig team; 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a. een goede pensioenregeling; 
• Volop opleidingsmogelijkheden waarbij eigen initiatief wordt gestimuleerd; 
• Regelmatig zijn er initiatieven van de personeelsvereniging van Grondslag; 
• Er is een informatief en leerzaam traject voor de mensen die minder dan drie jaar bij Grondslag werken. Hiertoe behoren 
onder andere het bezoeken van projecten (onderzoeken/saneringen), demonstraties bij leveranciers, opleidingen etc). 
 
Interesse? 
Graag ontvangen wij je sollicitatiebrief en CV per email op personeelszaken@grondslag.nl  
Als je vragen hebt kun je contact opnemen met Floor Kok, HR Manager op 072-5729457. 
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