Royal HaskoningDHV is een internationaal en multidisciplinair bureau van consultants,
architecten en ingenieurs. Wij adviseren onze klanten omtrent hun vragen en uitdagingen in het
brede veld van de duurzame interactie tussen de mens en zijn omgeving. Onze klanten komen
dan ook uit verschillende sectoren zoals Industrie en Bouw, Ruimtelijke Ontwikkeling,
Infrastructuur en Transport, Milieu, Water en Maritieme sector. Royal HaskoningDHV heeft
diverse vestigingen en projectkantoren over de hele wereld, waarvan 2 in België: Mechelen en
Namen.
Voor ons kantoor in Mechelen zoeken we een

Junior Consultant met bouwkundige achtergrond

Functieomschrijving
-

-

-

Als Junior Consultant met Bouwkundige achtergrond zal je op verschillende fronten
ingezet worden. Hiertoe behoren :
o uitvoering van bodemonderzoeken
o opvolging van bodemsaneringsprojecten
o stabiliteitsstudies
o veiligheidscoördinatie
o ondersteuning bij vergunningsdossiers
In aanvangsfase assisteer je de senior projectleiders en sta je in voor inhoudelijke
kennisbijdrage, de opvolging en controle van studies op het terrein, de rapportering aan de
projectleiders en de opmaak van onderzoeksrapporten
In een latere fase zal je eventueel meewerken aan plan en project-MER’s, project-MERscreenings, ontheffingen, geluidsstudies, sloop- en asbeststudies, etc.

Profielomschrijving
-

Je hebt een afgeronde universitaire opleiding burgerlijk ingenieur / industrieel ingenieur
bouwkunde.
Je bent gedreven en je hecht belang aan het afleveren van een kwaliteitsvol eindproduct
Je bent enthousiast en werkt graag in teamverband
Je bent zelfstandig en kan initiatief nemen
Je beschikt over de juiste communicatievaardigheden om advies te kunnen geven aan je
klanten en collega’s en werkt klantgericht
Je bent Nederlandstalig en heb je een goede kennis van het Frans en Engels.

Aanbod
•
•
•
•
•

Royal HaskoningDHV biedt je een uitdagende functie als Junior Consultant met
bouwkundige achtergrond binnen een onderneming met een internationale dimensie die
investeert in zijn medewerkers.
Je komt terecht in een collegiaal team van experten.
Je krijgt een aantrekkelijk salaris en tal van extralegale voordelen waar een gsm, laptop
en maaltijdcheques, groeps-en hospitalisatieverzekering een onderdeel van zijn
Een mooie uitdaging in lijn met de ecologische uitdagingen van morgen.
Een directe inzet in uitdagende projecten met groeikansen in verschillende domeinen.
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