‘Silt zoekt een veldwerker milieu’
Silt is een bedrijf waar ze weten wie je bent en waar de Brabantse gemoedelijkheid de
boventoon voert. Maar bovenal is Silt een prachtig MKB bedrijf met een groot potentieel
en fantastische uitdagingen. Silt is een internationaal ingenieursbedrijf met een eigen
productietak, is actief in geo- en milieutechniek en beschikt over een eigen geotechnisch
laboratorium. Silt is ontstaan uit vier bedrijven: Bodex Milieu, Lankelma Geotechniek Zuid,
Ockhuizen Geo- en Milieutechniek en Wiha Grondmechanica. Elke dag zijn er ruim 65
bevlogen bodemspecialisten aan het werk vanuit de vestigingen in Middelbeers en Gouda. Onze
organisatiestructuur is plat, heeft korte lijnen in de besluitvorming, is flexibel en heeft een grote executiekracht.
We zijn een onderneming die evolueert naar een hoger kwaliteitsniveau. Silt wil een lerende organisatie zijn,
waarbij het talent van medewerkers centraal staat.
Onze ambitie: ‘Een schone bodem om op te leven en een solide fundament om op te bouwen’.

Ga jij voor ons tot de bodem?
Silt is op zoek naar een veldwerker milieu, die van aanpakken houdt. Ben jij die enthousiaste medewerker, die
houdt van fysiek buiten bezig zijn, technisch onderlegd is en bij wil dragen aan een schone bodem en een gezond
milieu? Bent je in het bezit van het B-Rijbewijs en het VCA basis diploma? Kennis van de BRL/SIKB is een pré.
Silt biedt naast een inspirerende baan ook mogelijkheden voor een uitdagend leer- en werktraject!
Ben jij de positieve drijfveer, die ons team wil versterken? Dan is deze functie iets voor jou!

Wat ga jij doen?
Als veldwerker milieu stroop je de mouwen op, samen met een collega of zelfstandig. Je voert dagelijks
onafhankelijke bodemonderzoeken en/of partijkeuringen uit conform geldende BRL/SIKB en bijbehorende
protocollen, normen en richtlijnen. De basis van je werkzaamheden liggen bij het team milieu. Op sommige
momenten help je de collega’s van geotechniek of het laboratorium. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden
waardoor je later zelf mag bepalen waar jouw talent het beste in ons bedrijf past. Het startpunt van ons werk is
de vraag van onze klant, voor zowel mooie binnen- als buitenlandse projecten. Je bent onder meer
verantwoordelijk voor:
- Alle veldwerkzaamheden die nodig zijn om een volledig onafhankelijk bodemonderzoek en/of een
partijkeuring uit te voeren;
- Nauwkeurige uitvoering van de gevraagde werkzaamheden, waarbij oog is voor de balans tussen
productie en kwaliteit;
- Het werken conform interne protocollen met de ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen en PBM’s;
- Het werken binnen onze vastgestelde bedrijfskaders veiligheid, gezondheid en milieu op basis van ISO en
VCA protocol.

Ben jij geprikkeld en deel jij onze ambitie?
Silt biedt een professionele omgeving en een prettige werksfeer. De droomkandidaat toont lef, durf en
ondernemerschap. Je vindt het leuk om in een MKB omgeving zelfstandig je werk uit te voeren en te organiseren.
Geïnteresseerd kijk op www.silt.nl.
Kom maar op! Verras ons middels een reactie naar m.kolsters@silt.nl of bel Marianne Kolsters, 06 13 41 00 37.
Veel plezier en succes met je overweging!

