‘Silt zoekt een geoadviseur’
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.

Maak jij bouwplannen haalbaar met het beste geoadvies?
Ben jij de gedreven geoadviseur, die ons team wil versterken? Dan is deze functie iets voor jou! Je hebt
een stevige doses inhoudelijke kennis. Een afgeronde opleiding wo/hbo is een vereiste, bij voorkeur
(technische) aardwetenschappen of civiele techniek. Kennis van geotechnische software is een pré. Het
startpunt van ons werk is de vraag van onze klant. Je kunt goed samenwerken en je weet verschillende
inzichten te stroomlijnen naar het beste bouwadvies. Met jouw talent ben je een boegbeeld voor je
collega’s. Je daagt ze uit en geeft ondersteuning wat resulteert in een hoger kwaliteitsniveau van Silt.

Wat ga jij doen?
Als geoadviseur ben je 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:
-

Contacten met architecten, constructeurs en opdrachtgevers;
Managen van de projecten, adviezen en opstellen van offertes;
Funderingsberekeningen op palen en staal;
Damwandberekeningen en opstellen van damwand- en bouwadviezen;
Stabiliteitsberekeningen en toetsing dijklichamen;
Zettingsberekeningen en ophoogadviezen.

Toe aan een nieuwe carrière stap?
Silt biedt een professionele omgeving en een prettige werksfeer. Binnen het strategische kader krijg je de
verantwoordelijkheid om je werkzaamheden naar eigen inzicht optimaal uit te voeren. Als
droomkandidaat toon je 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
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!

