Veiligheid in uitvoering

Milieukundig bodemadviseur
Je gaat onze klanten helpen bij het inventariseren van de bodemkwaliteit. In overleg met
een veiligheidskundige bepaal je de veiligheidsklasse. Ook ga je aan de slag met het
opstellen van vereiste documenten zoals BUS-meldingen, V&G plannen en overige
saneringsdocumenten. Je profiel in het kort: HBO-niveau, 2-4 jaar ervaring, nieuwsgierig
en gedreven, teamplayer.
Wie is Micoll?
Micoll is een jonge organisatie op het werkterrein van HSE. We gaan voor optimale veiligheid,
door een integrale aanpak. Dat doen we vooral op de werkvloer of bouwplaats. Als geen ander
begrijpen we het belang en de maatschappelijke impact die deze projecten kunnen hebben. We
bewaren het overzicht en leveren de benodigde diensten en producten.
Ons team bestaat uit flexibele, ervaren en vooral toegewijde HSE-adviseurs. Allemaal
enthousiaste doorzetters, met een passie voor veiligheid en milieu. Zo realiseren we samen met
onze klanten – en waar nodig met aanvullende experts en managers van onze
moederorganisatie Paltrock – de beste risicobeheersing.
Bij Micoll zijn we meer dan betrokken bij dit belang van HSE. We doen dan ook alles met volle
aandacht, passie en toewijding. Zowel op operationeel als ondersteunend niveau.
Werken en groeien bij Micoll
Werken bij Micoll betekent werken in een dynamische werkomgeving met een enthousiast team
van HSE-adviseurs die houden van aanpakken en oog hebben voor elkaar. Ben jij een
junior/medior HSE-adviseur met een HBO denk- en werkniveau en heb jij een passie voor
veiligheid en milieu? Dan zijn wij opzoek naar jou!
Bij Micoll stimuleren we je jezelf constant te ontwikkelen. Wij geven je de mogelijkheid deel te
nemen aan ons interne opleidingsprogramma: Micollege.
Naast ‘harde’ kennis is er volop aandacht voor het ontwikkelen van je andere competenties. We
bouwen continu aan je ontwikkeling tot een ervaren veiligheidsdeskundige met verstand van
zaken die steeds meer het totaalplaatje kan overzien.
Functie omschrijving
In de bouw, infra en industrie heeft men veelvuldig te maken met het werken in (verontreinigde)
bodem. Je gaat onze klanten hulp bieden bij het inventariseren van de bodemkwaliteit, in
overleg met de veiligheidskundige bepalen van de veiligheidsklasse het opstellen en aanvragen
van vereiste documenten zoals BUS meldingen , V&G plannen en overige
saneringsdocumenten.

Profiel
·
HBO denk- en werkniveau (bv milieukunde)
·
Affiniteit met bodemverontreiniging
·
2-4 jaar werkervaring
·
Je bent nieuwsgierig, leergierig en ambitieus
·
Goede communicatieve vaardigheden
·
Een echte teamplayer

Wij bieden
·
Full time dienstverband, met mogelijkheden om door te groeien en uitzicht op onbepaalde
tijd dienstverband
·
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een marktconform salaris,
vakantiedagen, bedrijfsauto, laptop en smartphone
·
Een persoonlijk opleidingsplan gekoppeld aan ons Micollege opleidingsprogramma, zodat
je door kan groeien naar de volgende stap
·
Mooie projecten bij toonaangevende bedrijven in de bouw-, infra en industriële sector
·
In samenwerking met de moederorganisatie verschillende activiteiten waarin kennisdeling
en netwerken op een informele manier tot stand komen

Heb je interesse? Bel Remy te Beest 06-53806539 of mail naar informatie@micoll.nl

