
 

‘Silt zoekt een projectmedewerker milieu met  
affiniteit voor AutoCAD tekenen’ 

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, flexibel en heeft een grote executiekracht. We 
zijn een onderneming, die evolueert naar een hoger kwaliteitsniveau. 

Projectmedewerker milieu met affiniteit voor AutoCAD tekenen 
Als projectmedewerker ontzorg je  de projectleider milieu en zorgt voor een integrale ondersteuning van de projecten. 

Je bent een talent in het maken van technische tekeningen in AutoCAD.  Met jouw open mindset ben je geïnteresseerd 

naar nieuwe ontwikkelingen en kun je kennis snel toepassen in de praktijk. Het startpunt van ons werk is de vraag van 

onze klant. Je haalt energie uit het zelfstandig onderhouden van contacten met de klant en komt op een efficiënte 

manier tot het beste klantadvies. Je bent in staat projecten voor te bereiden, te offreren en een advies te geven op 

bodem- en grondwatervraagstukken. Je bent minimaal in het bezit van een mbo diploma, bij voorkeur een afgeronde 

opleiding in milieu-, civiele of cultuurtechniek.  

Wat ga jij doen? 
Als projectmedewerker milieu ben je onderdeel van het team milieu en werkzaam op de locatie in Middelbeers.  

Op momenten stroop je zelf de mouwen op voor een uitdagend project. Onze projecten variëren van kleine 

projectlocaties tot complexe saneringen in stedelijk en landelijk gebied. In samenwerking met de projectleider ben je 

onder meer verantwoordelijk voor:  

- Het verzorgen van alle voorkomende tekenwerkzaamheden met betrekking tot de voorbereiding van 

veldwerk van het project en het definitief maken van de tekening; 

- Het downloaden van ondergronden en verwerken van klic-meldingen, kadastrale gegevens en tekeningen 

van de klant; 

- Het uitvoeren van historisch vooronderzoek, het opstellen (of goedkeuren) van het werkplan, het 

voorbereiden, plannen en laten uitvoeren van milieuhygiënisch bodemonderzoek; 

- Een zo optimaal, kwalitatief en efficiënt mogelijke uitvoering van de projecten; 

- Het opstellen van de veldwerkformulieren en afstemming met de planner; 

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

Volg jouw ambitie binnen een mooi bedrijf! 
Je komt terecht in een bedrijf wat gespecialiseerd is in bodem- en waterbodemonderzoek en wat meedraait in de 

Nederlandse top. Silt is continue in ontwikkeling. Het is aan jou jezelf te ontwikkelen en met ons mee te groeien.   

Silt biedt een professionele omgeving en een prettige werksfeer. Je krijgt de verantwoordelijkheid om je 

werkzaamheden naar eigen inzicht zelfstandig uit te voeren. Als droom kandidaat toon je lef, durf en 

ondernemerschap. Geïnteresseerd kijk vooral even 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! 

http://www.silt.nl/
mailto:m.kolsters@silt.nl

