
 
 

‘Silt zoekt een Projectondersteuner voor onze 

buitendienst Geotechniek en 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, flexibel en heeft een grote executiekracht. We zijn een onderneming, die evolueert  

naar een hoger kwaliteitsniveau.  

Onze ambitie: ‘Een schone bodem om op te leven en een solide fundament om op te bouwen’ . 

Werk jij mee aan de gezonde leefomgeving van morgen? 
Silt is op zoek naar een projectondersteuner, die van aanpakken houdt. Als projectondersteuner houd je je bezig met het 

inmeten en uitzetten bij verschillende projecten, alsmede de terreininspectie als ogen voor onze projectleiders. Je verricht 

de werkzaamheden, vanuit onze locatie Middelbeers, als voorbereiding op de sondeer- en/of milieuwerkzaamheden van je 

collega’s. Ben jij die enthousiaste medewerker, die het VCA basis diploma wil behalen en graag fysiek buiten bezig is? Je wordt 

intern opgeleid om meetapparatuur te bedienen, welke benodigd is in het veld. Silt biedt naast een inspirerende baan ook 

mogelijkheden voor een uitdagend leer- en werktraject, om op termijn invulling te geven aan een veldwerkfunctie! De teams 

van Silt staan in de startblokken om het talent van nieuwe collega ’s en/of studenten tot bloei te laten komen! Ben jij de 

positieve drijfveer, die ons team wil versterken? Dan is deze functie iets voor jou!  

Wat ga jij doen? 
Als projectondersteuner sta je dagelijks ‘met je voeten in de grond’ en is geen dag hetzelfde. Je draagt bij aan de 

ontwikkeling van uitdagende projecten, die variëren in grote en diversiteit. Je bent verantwoordelijk voor alle voorkomende 

inmeet- en uitzetwerkzaamheden door heel Nederland. Jouw nauwkeurigheid en kwaliteit staan hoog in het vaandel. Passie 

voor landmeten en maatvoeren, daar kun jij je helemaal in vinden. Jouw ervaring en inzichten, juichen wij bijzonder toe!  

Het startpunt van ons werk is de vraag van onze klant. Je bent onder meer verantwoordelijk voor: 

- Het realiseren van inmetingen en het uitzetten van onderzoekpunten; 

- Overleg met de betrokkenen op locatie; 

- Het adviseren aan de projectleiders en planning over de onderzoeklocatie;  

- 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 enthousiast en deel jij onze ambitie? 
Je komt terecht in een bedrijf wat gespecialiseerd is in bodem- en waterbodemonderzoek, 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 

snel op www.silt.nl  

Én 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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