
  
 
 
Vacature Senior projectleider bodem en bouwstoffen 
 
B&L Grondmanagement (BLGM) is in de afgelopen jaren verder doorgegroeid doordat steeds meer 
opdrachtgevers ons ontdekken voor bodem en asbest onderzoek, partijkeuringen grond/bouwstoffen maar ook 
bodemsaneringen. BLGM staat bekend om haar vakkundigheid en de snelheid van uitvoering. Om verder door 
te groeien maar ook om de bestaande drukte op te vangen zoeken wij nu een senior projectleider bodem en 
bouwstoffen voor 32-40 uur per week. 
 
Werkzaamheden 
Wij kunnen jouw inzet als senior projectleider bodem en bouwstoffen uitstekend gebruiken op onze vestiging 
in Waddinxveen maar een werkplek in Amersfoort hoort ook tot de mogelijkheden. Jij zorgt dat opdrachtgevers 
en je collega’s precies weten wat er moet gebeuren voordat bouwlocaties ontwikkeld kunnen worden of 
wanneer grond- of bouwstoffen toegepast of hergebruikt mogen worden. Daarvoor is onderzoek nodig wat jij 
aanstuurt, begeleidt en rapporteert. Wil je bij de uitvoering ook het veld in, dan juichen wij dat toe! Naast 
bodemonderzoek en onderzoek voor hergebruik van grond- en bouwstoffen verzorgen en begeleiden wij ook 
bodemsaneringen. 
 
Wat vaststaat: onze projecten hebben alles te maken met het duurzaam hergebruiken van grond- en 
bouwstoffen en zijn zeer divers! Er is altijd veel contact met de opdrachtgevers en de collega’s waarbij er een 
grote mate van vrijheid is in de uitvoering van je werk. Een van de pluspunten van BLGM wat zeer gewaardeerd 
wordt! 
 

Dit vragen we van jou 
• Je bent in het bezit van een hbo-/wo- diploma of gelijkwaardig met ervaring in ons werkveld;  
• Je wilt alles weten over bodem en bouwstoffen en anderen daarvan laten leren; 
• Collega-projectleiders beschouwen je als senior; 
• Je hebt stevige schouders en bezwijkt niet onder een portie gezonde werkdruk; 
• Je hebt een positief-kritische blik en kijkt altijd naar mogelijke (interne) verbeterpunten. Denk je dat 

dingen slimmer of beter kunnen? Regel het maar! 
• Je bent in het bezit van rijbewijs B. 

 
Kom jij ons team versterken? 
Ben jij die senior projectleider bodem en bouwstoffen die wij zoeken? Mail dan snel jouw cv en motivatiebrief 
naar info@blgm.nl en hopelijk kunnen we elkaar dan binnenkort spreken! 
 
Heb je nog vragen? 
Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure of heb je een vraag over BLGM? Neem dan contact op met 
Miranda Noomen via het nummer 0182-724955 of info@blgm.nl.  
 
Voor meer informatie of zoek je toch een andere uitdaging? Bekijk dan onder andere onze vacatures op de 
website www.blgm.nl !  
  


