Wij zijn op zoek naar een Aankomend projectleider (40 uur)

Onderdeel uitmaken van een gedreven team, je
kennis op het gebied van milieu en bodem inzetten
én werken aan mooie projecten? Als dat je aanspreekt
dan is een baan bij GrondbankGMG iets voor jou!

Werkzaamheden
GrondbankGMG, onderdeel van de K3 organisatie,
is onder andere gespecialiseerd in het verantwoord
toepassen van herbruikbare grond en baggerspecie.
Baggerspecie (waterbodem) komt vrij bij het
uitbaggeren (onderhouden) van sloten, grachten,
rivieren en havens. Grond (landbodem) komt
vrij bij bijvoorbeeld bouwprojecten. Wij bieden
oplossingen voor het nuttig toepassen van deze
grond en baggerspecie. Hiermee kunnen we
gelijktijdig mooie projecten mogelijk maken. Zoals
de aanleg van geluidswallen naast snelwegen, de
aanleg van hoogwatervrije vluchtplaatsen voor
vee in uiterwaarden en natuurontwikkeling door
het verondiepen van oude zandwinplassen. Door
jarenlange ervaring hebben wij het proces van
ontwikkeling van locaties, van acceptatie en toetsing
van grondstromen en van verwerking en beheer
verregaand geoptimaliseerd.

Je bent in eerste instantie verantwoordelijk voor
de juiste beoordeling van partijen grond en
baggerspecie en voor een juiste administratieve
procesgang van geaccepteerde partijen. Ook
ben je het eerste aanspreekpunt voor klanten en
betrokken overheden. Je stuurt klanten na een
zorgvuldige acceptatieprocedure een passende
aanbieding, waarbij je zoveel mogelijk ontzorgt. Je
informeert hen over de wet- en regelgeving. Met
je kennis van de wet- en regelgeving vervul je een
kwaliteitsrol en ben je in staat het juiste advies te
geven. Je werkt in een team van tien personen. Je
persoonlijke ontwikkeling is belangrijk, zodat je op
termijn zelfstandig als projectleider uit de voeten
zou kunnen.

www.grondbankgmg.nl

Wij bieden
In deze functie bieden wij:
• een aanstelling van 1,0 fte (40 uur);
• een 13e maand;
• een goede pensioenregeling;
• de mogelijkheid tot het volgen van opleidingen en
trainingen;
• een goede werkomgeving en prettige werksfeer.

Meer weten?
Wij verwachten dat je
• een HBO werk- en denkniveau hebt met enkele jaren ervaring
op het gebied van GWW- of milieutechniek;
• de bereidheid hebt je kennis m.b.t. het vakgebied eigen te
maken;
• resultaatgericht kunt werken en initiatiefrijk bent;
• sterke communicatieve en adviserende vaardigheden hebt;
• door durft te vragen;
• kennis en affiniteit hebt met ICT;
• een klantgerichte instelling hebt;
• kennis van besluitbodemkwaliteit (Bbk) is een pré;

Over K3

Wil je meer weten over de organisatie en/of de
functie, dan kun je contact opnemen met Dennis
Jeurissen (acceptant) via 024 348 88 61
of Wim Vermeule (senior projectleider) via
024 348 88 60 of 06 5161 34 87.
Je sollicitatie ontvangen wij graag per e-mail voor
26 maart 2019 onder vermelding van ‘Sollicitatie
Aankomend projectleider’. Je kunt je sollicitatie
sturen aan Truus Veens via t.veens@k3.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie
wordt niet op prijs gesteld.

De K3 organisatie kent een rijke geschiedenis. Al sinds
1928 hebben wij kennis van en ervaring in het verantwoord
winnen van grondstoffen. De K3 organisatie bestaat
tegenwoordig uit zes ondernemingen. Elk met hun eigen
specialisatie: het winnen, verwerken en leveren van (bouw)
grondstoffen, logistiek, beton en boortechniek. Bij alles wat
we doen, staat duurzame gebiedsontwikkeling centraal.
De basis van ons werk komt voort uit maatschappelijk
gewenste ontwikkelingen: rivierverruiming om het
overstromingsgevaar te reduceren en de aanleg van nieuwe
natuur en/of recreatiegebieden. Want voor wat de natuur ons
geeft, geven we nog liever iets terug. Het hoofdkantoor van
K3 is gevestigd in Andelst. K3 is actief in Nederland, België en
Duitsland.

www.grondbankgmg.nl

