Om onze groei te bestendigen en onze ambities waar te maken willen wij ons team in het
kantoor te Bierbeek versterken met een (m/v):

Assistent omgeving (milieu)
Functie
Vanuit jouw milieukennis ben je verantwoordelijk voor de samenstelling en opvolging van onze
Profex-dossiers ter ondersteuning van onze consulenten. Met jouw brede visie op andere
‘omgevingsgerelateerde’ aspecten zoals ruimtelijke ordening, bodem, … pak je jouw dossiers
nauwkeurig en volledig aan. Daarbij heb je regelmatig contact met de verschillende overheden
(gemeente, provincie, adviesinstanties, administraties, inspectiediensten, …).
Klanten kunnen steeds met hun vragen bij jou terecht. Gaandeweg leer je je eigen expertises
uitbouwen en groei je door in het bedrijf.

Junior profiel

Interesses
Wetgeving omgevingsvergunning
Milieu
Ruimtelijke ordening
Bodem

Jouw dna
Profiel
Je voltooide een hogere opleiding, bij voorkeur in een richting waar milieu en omgeving sterk
aan bod kwam. Een getuigschrift Milieucoördinator niveau A is zeker een pluspunt! Je hebt
daarnaast een ruime interesse in de bedrijfswereld inzake milieu- en verwante wetgevingen.
Ervaring is geen vereiste.
Je bent iemand die graag de handen uit de mouwen steekt. Initiatiefnemers moedigen wij steeds
aan! Bovendien hou je niet van half werk. Flexibiliteit is zeker een pluspunt!

Aanbod
Je kan werken in een ondernemend bedrijf van gedreven vakmensen die ook tijd maken voor
plezier. Je kan rekenen op een professionele ondersteuning, een opleidingstraject, een waaier
aan (door)groeimogelijkheden en een motiverend loonpakket.

Interesse
Solliciteren doe je via onze website www.unitedexperts.be/jobs. Doorklikken op ‘SOLLICITEER
NU!’ bij de job naar jouw keuze.
Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze gerust! Je contactpersoon hiervoor is Filip
Raymaekers.

Wie zijn we?
Profex, een merk van United Experts, 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.

Profex, merk van United Experts, zoekt een assistent omgeving (milieu)

Gedreven
Betrouwbaar
Flexibel
Ondernemend

Studie
Bio-ingenieur
Milieuwetenschappen
Milieucoördinator

Plaats
tewerkstelling
Stationsstraat 100,
3360 Bierbeek

