
 

‘Silt zoekt een projectleider geotechniek’ 
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.  

Projectleider geotechniek 
Je houdt van klanten en je communiceert proactief met als doel: de beste oplossing! De projectleider beheerst 

het werkproces, heeft de regie en is technisch goed onderlegd. Je hebt een stevige doses inhoudelijke kennis 

en senioriteit. Je beschikt over een hbo werk- en denkniveau, bij voorkeur een opleiding in de civiele techniek. 

Het startpunt van ons werk is de vraag van onze klant. Dagelijks wordt je kennis en kunde ingezet en gaan we 

voor de volle 100%. Silt biedt naast een inspirerende baan ook mogelijkheden voor een uitdagend leer- en 

werktraject! Van ons kun je verwachten dat je alle kans krijgt je te ontwikkelen.  

Wat ga jij doen? 
Als projectleider ben je onderdeel van het team geotechniek van Silt. Je bent de spil in het proces en betrokken 

bij de realisatie van projecten variërend van kleine bouwwerken tot complexe bouwputten in stedelijk gebied 

en infrastructurele werken. Je bent onder meer verantwoordelijk voor: 

- Een zo optimaal, kwalitatief en efficiënt mogelijke uitvoering van het volledige project; 

- Het opstellen van de offerte en adviseren van de opdrachtgever; 

- Het benutten van commerciële kansen binnen het project;  

- Het verzorgen van de rapportage, facturatie en nacalculatie; 

- Het werken binnen het vastgestelde kader van KAM en VGM, conform de relevante procedures, het 

procuratie- en bevoegdhedenschema. 

Kom jij ons team versterken? 
Silt biedt een professionele omgeving en een prettige werksfeer. Past deze functie bij jouw talent en brengt 

deze functie je een stap verder in je persoonlijke ontwikkeling? We zien uit naar een enthousiaste collega, die 

lef, durf en ondernemerschap toont. Je vindt het leuk om onderdeel te zijn van een bedrijf wat op het gebied  

van geotechniek meedraait in de Nederlandse top. Geïnteresseerd, kijk op www.silt.nl. 

 

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! 
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