
Veldmedewerker bodemonderzoek regio Aartselaar 

 

Functieomschrijving 

Ben jij nieuwsgierig wat er in en onder de bodem zit? Hou jij van “fieldwork” ? 

Buiten werken met een paar laarzen bij de hand? 

Energie, initiatief en verantwoordelijkheidszin?  

Spit dan je loopbaan tot op de bodem uit bij Geosonda. 

Is gespecialiseerd in grondonderzoek met 3 kantoren verspreid over het land.  

Gezocht naar:  

 een enthousiaste veldmedewerker bodemonderzoek met ons kantoor in Aartselaar    

 als jouw werkplek! 

- U staat in voor de veilige, efficiënte en kwalitatieve uitvoering van allerlei  

  terreinwerkzaamheden. 

- Je neemt grondboringen en bodemstalen voor milieu-en archeologisch onderzoek. 

- Je voert gespecialiseerde geotechnische proeven en metingen uit. 

- Je rapporteert en interpreteert de resultaten. 

- Je kan rekenen op gemotiveerde collega’s. 

 

Profiel: Check je deze punten ook af? 

-Een flexibele, klantgerichte en kwaliteitsbewuste persoonlijkheid 

-Interesse voor bodem, milieu, geotechniek en archeologie 

-Een technisch wetenschappelijke bagage bodem of diploma. 

-Aardige kennis informatica, krachtig en helder rapporteren. 

-Teamplayer: je zit op dezelfde lijn met je collega’s. 

-Vlijtig: een goede gemotiveerde werkinzet en gezonde leergierigheid. 



 

Aanbod 

Nieuwsgierig naar meer? 

Naast een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden bieden wij 

- een heel boeiende terreinfunctie met variatie en verantwoordelijkheid. 

- een voet op aarde in een familiale en stimulerende werkomgeving. 

- een leuke teamsfeer en veelzijdige opleiding. 

- de gelegenheid om te werken op diverse uitdagende projecten. 

- persoonlijke groei, dit is de grond van je traject. 

- een motiverende verloning, met contract van onbepaalde duur, voltijds,  

  dagwerk,eco cheques… 

 

Mogelijkheid om te starten via een individuele beroepsopleiding. Dit is een maatregel waarbij 
je opleiding in het bedrijf volgt van minimum 1 maand tot maximum 6 maanden waarbij 
werkloosheidsuitkering of leefloon behouden blijft + een opleidingsvergoeding. Dit kan ook 
voor vrij werkzoekenden en schoolverlaters zonder uitkering. Na de opleiding volgt een 
contract van bepaalde of onbepaalde duur na een succesvolle afronding van de IBO.  

 

Enerzijds is attitude en persoonlijkheid belangrijker dan een diploma, 

anderzijds is een diploma zeker geschikt zoals:  

- Agro- en biotechnologie 
- Chemie 
- Richting van een Professioneel (gerichte) bachelor (PBA) 
- Of gelijkwaardig door ervaring. 

Talenkennis        

• Nederlands (zeer goed) 

• Frans (goed) 

Rijbewijs b 

 

Hoe solliciteren?                 Via e-mail: personeel@abo-group.eu 
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