Wij willen ons team versterken met een:

Je werkt aan verschillende projecten rond het domein grondwater. Dit zijn onder andere
bemalingsnota’s, infiltratiestudies, grondwatermodellering, waterbeheerstudies.
Je bijt je vast in grondwaterstudies. Je werkt samen met onze milieu- & bodemdeskundigen
aan de projecten van onze diverse klanten. Je bespreekt de aanpak en de strategie om hun
project tot een goede einde te brengen. Je bewaakt de kwaliteit en communiceert duidelijk
zowel in het team, als met de klant en de betreffende overheden. Door jouw grondig
opgemaakte studies kunnen uiteindelijk de nodige vergunningen worden bekomen.

Je hebt een wetenschappelijke of opleiding ingenieur achter de rug en eventueel ervaring in
hydrogeologie, grondmechanica of watergerelateerde domeinen. Jij hebt bij voorkeur kennis
van MODFLOW, Surfer en ArcGIS. Je bent verder iemand die graag de handen uit de mouwen
steekt, in staat om de projecten zelfstandig op te nemen en je hebt ook oog voor efficiëntie. Je
bent klantgericht en gedreven om elk project tot een goed einde te brengen.

Interesses

Grondwatertechnieken
Bodem/geologie
Ecohydrologie
Geohydrologie
Omgeving/Milieu

Jouw dna

Gedreven
Betrouwbaar
Flexibel
Ondernemend

Studie

Je komt terecht in een ondernemend bedrijf van gedreven vakmensen die ook tijd maken
voor plezier. Je krijgt een grondige opleiding en ruimte om ook tijdens de job jouw expertises
verder te ontwikkelen. Bovendien word je omringd door een team van bodem-experten die
jou steeds begeleiden. Ontdek al onze troeven hier.

Wetenschappelijk
georiënteerde richting
Geologie
Ingenieursdiploma

Locatie

Everdongenlaan 15
2300 Turnhout
WIE ZIJN WE?
Profex, een merk van United Experts Group, is een studie- en adviesbureau voor ondernemers, KMO en
industrie. Onze PROFessionele EXperten zijn de ervaren gids van onze klanten op drie domeinen:
omgeving (milieu & bouw), bodem en energie. Onze doorgedreven theoretische en praktische kennis van
de wetgeving biedt een maximale slaagkans voor het project van onze klant. Meer informatie over Profex
vind je op www.profex.be.

