Grondslag houdt zich al sinds 1991 bezig met onderzoek en advies op het terrein van milieukundige bodemkwaliteit. Vaak is
dit in het kader van een ontwikkeling/bouwplan, een vergunningaanvraag of een transactie. Onze opdrachtgevers zijn o.a.
overheden, bedrijfsleven en particulieren.
We werken met ongeveer 80 enthousiaste collega’s vanuit drie vestigingen; Kamerik, Heerhugowaard en Steenwijk.
Voor onze vestigingen in Kamerik en Heerhugowaard zijn we op zoek naar
VELDWERKER(S) BODEMONDERZOEK (32 of 40 uur per week)
Wat doet een Veldwerker?
Als Veldwerker verricht je met handboringen diverse bodemonderzoeken zoals depotbemonstering, verkennend
bodemonderzoek, nader bodemonderzoek en bemonster je verhardingslagen, waterbodems en grondwater. Je doet dit
meestal in ploegverband (met z’n tweeën).
Naast dit fysieke deel zorg je voor een beschrijving van de bodemprofielen, het nauwkeurig (digitaal) vastleggen van de
gegevens en het doorgeven hiervan aan je collega’s op kantoor.
Je werkt op allerlei verschillende plekken in het land, van steden tot natuurgebieden, van een weiland tot een achtertuin. Het
is heel afwisselend en als je graag buiten bent, dan is dit de perfecte baan voor jou.
Wat biedt Grondslag?
Om ervoor te zorgen dat je goed weet wat je doet bieden we een interne opleiding van minimaal een jaar. Hierin leer je de
kneepjes van het vak. Ervaring als Veldwerker is dus niet noodzakelijk. Het einddoel is dat je zelfstandig, als gecertificeerd
veldwerker kan functioneren.
In een omgeving waar een goede sfeer en werkvreugde kernwaarden zijn ga jij aan de slag in een functie die interessant en
relevant is. Je ontvangt daarvoor een goed salaris, een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling en mooie secundaire
arbeidsvoorwaarden, waaronder een winstregeling.
Wat vraagt Grondslag?
▪
een afgeronde MBO-opleiding (of bijna), bij voorkeur in de richting agrarisch/groen, civiel of milieu;
▪
goede fysieke conditie;
▪
liefde voor het buitenwerk en een harde, enthousiaste werker;
▪
je vindt het leuk om de benodigde certificaten te halen;
▪
een dienstverlenende houding en je kan goed samenwerken;
▪
communicatief vaardig en je kan nauwkeurig werken;
▪
ook ben je in het bezit van een rijbewijs B (voorkeur ook BE).
Geïnteresseerd?
Graag ontvangen wij dan jouw motivatie met C.V. per email op personeelszaken@grondslag.nl.
Heb je eerst nog wat vragen, neem dan contact op met Floor Kok, HR Manager, op 072 5729457.

