Senior Milieuconsultant
Sertius is een snelgroeiend consultancykantoor inzake omgevings-, milieu- en veiligheidsadvies, zowel op
nationaal als op internationaal niveau. Kwaliteit, snelheid, integriteit en multidisciplinaire activiteiten zijn
het credo van onze onderneming, waarbij tevredenheid van onze klanten en medewerkers altijd centraal
staat. Als je jezelf terugvindt in onze uitdagende en dynamische bedrijfssfeer, solliciteer dan voor volgende
vacature voor ons kantoor te Wijgmaal (Leuven) of Drongen (Gent). Wij zoeken 3 nieuwe medewerkers
voor deze functie!

JE FUNCTIE
 Je werkt mee als senior consultant in onze afdeling Environmental & Safety Management en start met een
gevarieerd en boeiend takenpakket,
 Je treedt op als extern milieucoördinator, en/of
 Je werkt mee aan milieueffectenrapporten,
 Je werkt mee aan milieutechnische studies (BBT – evaluaties, hemelwaterstudies, waterhuishouding, luchtverontreinigende emissies, ...), en/of
 Je begeleidt bedrijven bij de opmaak en afhandeling van milieu-administratieve dossiers of in het kader van de
werking van het milieuzorgsysteem,
 Je krijgt de kans om je in één van deze disciplines te verdiepen of verder te specialiseren (vb. MER-deskundige lucht
of water, optreden als auditor ISO 14001 / ISO 45001, ...).

JE PROFIEL
 Bio- of Industrieel ingenieur
 navorming milieucoördinator A en/of preventieadviseur I/II, strekt tot aanbeveling
 Als senior consultant beschikt je over minstens 3 à 5 jaar ervaring op het vlak van omgevingsadvies aan
ondernemingen of een gelijkaardige functie in een bedrijfsomgeving. Relevante ervaring met implementatie van
zorgsystemen of een MER-erkenning zijn een pluspunt,
 Nederlandstalig met noties van Frans en Engels (perfect tweetalig NL/FR is een groot pluspunt),
 Je bent leergierig,
 Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken,
 Je rapporteert vlot en helder,
 Je denkt en werkt klant- en oplossingsgericht,
 Je bent kwaliteits- en veiligheidsbewust,

ONS AANBOD
Ervaren collega’s zorgen voor een kennisrijke werkomgeving, on-the-field training en permanente bijscholing. We
bieden je een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen die rekening houden met je anciënniteit, reële
doorgroeimogelijkheden en een aangename en collegiale werkomgeving.

INTERESSE?
Stuur je motivatiebrief met CV naar: Sertius CVBA - T.a.v. Kris Merckx – Vaartdijk 3 bus 202 – 3018 Wijgmaal (0495 38
65 21). Of via e-mail naar sollicitatie@sertius.be
Wil je meer info over ons bedrijf? Check onze website www.sertius.be .

