
  
 
 
Vacature Veldwerker bodem en bouwstoffen 
 
B&L Grondmanagement (BLGM) is in de afgelopen jaren verder doorgegroeid doordat steeds meer 
opdrachtgevers ons ontdekken voor bodem- en asbestonderzoek, 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 Veldwerker bodem en 
bouwstoffen voor 32-40 uur per week. 
 
Werkzaamheden 
Wij kunnen jouw inzet als Veldwerker bodem en bouwstoffen uitstekend gebruiken op onze vestiging in 
Waddinxveen maar een werkplek in Amersfoort hoort ook tot de mogelijkheden. Als veldwerker ben je 
verantwoordelijk voor het volgens de juiste normen uitvoeren van de veldwerkzaamheden in het kader van 
milieuhygiënisch (water-)bodemonderzoek, asbestonderzoek en partijkeuringen grond en bouwstoffen. Wil je 
deel uitmaken van een team van professionals en ben je op zoek naar een dynamische en veelzijdige baan voor 
32 - 40 uur per week? Lees dan snel verder! 
 
Bodemonderzoek- en advies 
Van bodemonderzoek voor het graven van een waterberging tot onderzoek voor een woning in Amsterdam, bij 
BLGM werken we aan de meest uiteenlopende projecten door het hele land. Groot of klein, voor een aantal 
dagen of voor een dag. Wat voor project het ook is, onze opdrachtgevers kunnen rekenen op gedegen 
onderzoek en een duidelijk advies. 
 
Jouw Functie 
De werkzaamheden bestaan uit een fysiek deel, zoals het uitvoeren van handboringen en het nemen van 
(water)monsters. En een theoretisch deel, zoals het beschrijven van de (water)bodem en het nauwkeurig 
(digitaal) vastleggen van de gegevens. Daarbij is er nauw contact met collega’ s op kantoor maar ook met de 
collega’s veldwerkers. Je staat er niet alleen voor in het veld! En regelmatig ga je als onderzoeksteam op pad 
voor de grotere klussen. 
 
Functie-eisen 
Jij bent ervaren, gecertificeerd, besluitvaardig en toe aan meer inhoud. Je weet precies wat er van je verwacht 
wordt en gaat daar verantwoordelijk mee om. Je draagt jouw kennis moeiteloos over. Je werkt nauwkeurig en 
bent betrokken bij je collega’s, daarnaast: 

• Beschik je over een afgeronde MBO-opleiding richting milieukunde (of gelijkwaardig) of heb je een 
vergelijkbaar kennisniveau; 

• Ben je gecertificeerd voor één of meerdere BRL-protocollen (1001, 1002 en/of 2001, 2002, 2003, 2018) 
• Ben je in het bezit van je VCA; 
• Heb je minimaal vier jaar relevante werkervaring; 
• Beschik je over B rijbewijs. 

 
Herken je jezelf in het voorgaande? Dan is werken bij B&L Grondmanagement de ideale job voor jou waarin je 
jezelf volledig kunt ontwikkelen en ontplooien. Beschik je nog niet over de voornoemde eisen dan nodigen we 
je toch van harte uit om te solliciteren. Wij kunnen je namelijk opleiden om te gaan voldoen aan deze eisen!  
 
Kom jij ons team versterken? 
Ben jij die veldwerk 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 !  


