PROJECTLEIDER MILIEUKUNDIG LABO
BEDRIJFSOMSCHRIJVING
Disoma NV is een jong onafhankelijk wegenbouwkundig labo met BELAC-accreditatie. Het staat in
voor het uitvoeren van diverse proeven op granulaten, beton en asfalt. Hiermee bedient het een
cliënteel uit de bouwsector, recyclagesector en openbare besturen.
Graag willen we ook de sloopbedrijven ten dienste zijn en als onafhankelijke Tracimat deskundige
instaan voor de opmaak van afbraakinventarisaties en asbestinventarisaties met de mogelijkheid
alle daarbij horende proeven uit te voeren in ons asbestlabo.
Daarnaast willen we onze dienstverlening ook verder uitbreiden met het uitvoeren van
omgevingsmetingen op het gebied van geur, geluid en stofvorming.
Om onze activiteitengroei binnen ons bedrijf te bestendigen zijn we op zoek naar een projectleider
die deze activiteiten verder gaat ontwikkelen en commercialiseren.

FUNCTIE
•
•
•
•

•

•
•
•

Als projectleider zal je toezien op het respecteren van de milieuwetgeving;
Je zorgt voor de accreditaties en erkenningen voor jouw afdeling;
Je maakt een investeringsplan in functie van de uitbreiding van de activiteiten;
Je werkt aan de uitbouw en implementatie van volgende activiteiten:
- uitvoeren omgevingsmetingen op gebied van geur, geluid en stofvorming
- inventarisatie aanwezige asbest in kaart brengen, labotesten uitvoeren + rapporteren
- bij sprake van sloop, gebouw opmeten en inventariseren van de verschillende
afvalstromen;
Je onderhoudt de goede contacten met bestaande relaties en gaat actief op zoek naar nieuwe
projecten en klanten. Hierbij zorg je voor een ruime bekendmaking en via doelgerichte
prospectie bouw je commerciële contacten uit met sloopbedrijven, aannemerij, studiebureaus,
openbare besturen en bedrijven;
Je organiseert en coördineert de uitvoering van projecten;
Je volgt de nodige bijkomende opleidingen die nodig zijn voor de uitoefening van uw functie;
Je rapporteert aan je rechtstreekse verantwoordelijke.

PROFIEL
•
•
•
•
•
•
•

Je genoot een masteropleiding specialisatie milieukunde of gelijkaardig;
Je beschikt over een grondige actuele kennis inzake milieuwetgeving;
Je bent pragmatisch ingesteld;
Je beschikt over de nodige commerciële competenties;
Je hebt een sterke gedrevenheid en een positieve spirit;
Je kan zelfstandig werken en bent een initiatiefnemer, daarnaast ook een teamplayer;
Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.

AANBOD
Disoma biedt je een dynamische werkomgeving binnen een bloeiend bedrijf met een mooi
verloningspakket!

INTERESSE?
Stuur je cv samen met je motivatie naar vanhoorebeke.d@debree.be of via post naar:
Disoma NV, t.a.v. Mevr. Van Hoorebeke D., Krommewege 31 G, 9990 Maldegem
We hopen je binnenkort te mogen verwelkomen in ons team!

