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Voor onze vesting in Heerhugowaard zijn we op zoek naar een 
 

- Veldwerker bodemonderzoek en/of  
- Machinist boorwagen verhardingsonderzoek  

 
Wat doet een veldwerker?  
Als veldwerker verricht je met handboringen diverse bodemonderzoeken en bemonster je grondwater 
en waterbodem. Je doet dit meestal in ploegverband, met z’n tweeën. Naast dit fysieke deel zorg je 
tevens voor een nauwkeurige beschrijving van de bodemopbouw die je doorgeeft aan de adviseur op 
kantoor. Je werkt op allerlei verschillende plekken in de regio, van steden tot natuurgebieden en van 
bedrijfslocatie tot weiland. Het is hierdoor afwisselend en als je graag buiten bent, dan is dit de 
perfecte baan voor jou.  
 
Wat doet een machinist?  
Als machinist gebruik je de boorwagen voor het mechanisch bemonsteren van asfalt- en fundatielagen 
van alle soorten wegen. Je beschrijft nauwkeurig de opbouw van de verharding en bemonstert de 
verschillende lagen. Vaak doe je dit in combinatie met een onderzoek van de onderliggende bodem. 
Daarom wordt je tevens veldwerker bodemonderzoek. 
 
Eisen  
Je wordt intern opgeleid en gecertificeerd. Ervaring is geen vereiste. We vragen MBO-denkniveau, een 
goede fysieke conditie, aanpakkersmentaliteit en liefde voor het buitenwerk. Een agrarische 
achtergrond  of grond-, weg- en waterbouw is hierbij een pré. Voor de functie van boorwagenmachinist 
is handigheid met machines een vereiste.  
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Over ons 
Grondslag is een dynamisch, middelgroot bedrijf, sinds 1991 actief op het gebied van milieukundig 
bodemonderzoek, partijkeuringen, slibonderzoek en de begeleiding van bodemsaneringen.  We 
werken met ongeveer 80 enthousiaste collega’s vanuit drie vestigingen; Kamerik, Heerhugowaard en 
Steenwijk. Dit doen we voor diverse soorten opdrachtgevers, waaronder provincies, waterschappen, 
projectontwikkelaars, particulieren, etc. 
 
Geïnteresseerd? 
Kijk op onze website www.grondslag.nl/vacatures voor meer informatie over de functie en hoe je kan 
solliciteren.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.grondslag.nl/vacatures

