Hopman en Peters is een landelijk opererend en onafhankelijk Milieukundig
en Ecologisch Adviesbureau dat in 1988 is opgericht. Hopman en Peters is
dé specialist op het gebied van bodemonderzoek en advies. Daarnaast
houden wij ons bezig met de begeleiding van (bodem)saneringen en
verzorgen wij ecologisch onderzoek.
Om ons bedrijf verder te laten groeien zijn wij voor onze vestiging in Zeist,
op zoek naar een gedreven, professionele en enthousiaste;

Projectleider

Fulltime (maar ook parttime is bespreekbaar)
Voor diverse werkzaamheden op kantoor en waar nodig buiten in het veld.
Van de kandidaat voor deze interessante functie verwachten we dat zij of
hij:
• Aantoonbaar (werk)ervaring heeft met bodemonderzoek,
waterbodemonderzoek en asbestonderzoek, en bij voorkeur
eerder de functie van Projectleider heeft vervuld.
• Bij voorkeur In het bezit is van BRL1000 en/of 2000 en/of 6000.
• Zelfstandig en goed in teamverband kan werken.
• Stressbestendig en commercieel is.
• Goed uit de voeten kan met MS Office 365
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden heeft.
Wij bieden:
• Een dynamisch team waar zij of hij, in deze afwisselende functie,
input en ervaring kan inbrengen, met behoudt van een grote
mate van zelfstandigheid
• Direct een jaarcontract met uitzicht op een contract voor
onbepaalde tijd
• Een prima salaris met groeipotentie
• Mogelijkheden voor flexibel werken
• Budget voor vervolgopleidingen
• Werkplezier in een enthousiaste, professionele en zeer betrokken
team van specialisten op het gebied van bodemonderzoek en
advies
Op verzoek is een uitgebreid functieprofiel voor de functie van
Projectleider bij Hopman en Peters beschikbaar. Wil je dit profiel
ontvangen? Neem hiervoor dan contact op met Marco van de Hoef.
Geïnteresseerd in deze mooie en uitdagende functie? Stuur dan jouw
motivatie met CV per e-mail naar
Marco van de Hoef; marco@hopmanenpeters.nl. Voor meer inhoudelijke
informatie of het opvragen van het functieprofiel kun je bellen naar 030 –
691 59 31 of 06 – 295 10 982

