We willen ons team versterken met een:

Onze klanten (bedrijven en organisaties uit verschillende sectoren) willen altijd vooruit.
Daarom zoeken ze mogelijkheden om hun activiteiten op een duurzame manier voort te
zetten. Jouw taak bestaat eruit om hen daarbij te begeleiden en te adviseren welke concrete
stappen ze hierbij kunnen ondernemen. Je toetst hun vragen en mogelijkheden aan de
milieuwetgeving en je maakt mogelijke optimalisaties bespreekbaar. Zo zorg je samen met
onze klanten voor een maatschappij waarin duurzaamheid in al zijn facetten (ecologisch,
economisch en sociaal) voorop staat.
De begeleiding die we onze klanten bieden is o.a. de opmaak van vergunningsaanvragen. Hier
zal je zeker in moeten ondersteunen – het doorworstelen en implementeren van wetgeving
en het coördineren van verschillende studies en expertises zal zeker tot je taken behoren.
Ook in het luik van de milieucoördinatie kan je aan de slag – ofwel in een ondersteunende
functie, ofwel als (toekomstig) milieucoördinator.

Je voltooide een hogere opleiding, bij voorkeur in een richting waar milieu, ruimtelijke ordening
en omgeving sterk aan bod kwam. Je hebt daarnaast een ruime interesse in
omgevingswetgeving en milieuwetenschappen. Je bent hands-on en gedreven. Bovendien is
projectcoördinatie en verantwoordelijkheid nemen je niet vreemd. Ervaring is mooi
meegenomen, maar de juiste drive is des te belangrijker.

Je kan werken in een ondernemend bedrijf van gedreven vakmensen die ook tijd maken voor
plezier. Je komt terecht in een ervaren team waarmee je strategieën kan bespreken.
Bovendien kan je voor heel wat andere expertises terugvallen op de kennis binnen de groep.
Daarnaast kan je rekenen op een professionele ondersteuning, een opleidingstraject en een
motiverend loonpakket. Ontdek al onze troeven hier.

WIE ZIJN WE?
Profex, een merk van United Experts, is een studie- en adviesbureau voor ondernemers, KMO en
industrie. Onze PROFessionele EXperten zijn de ervaren gids van onze klanten op drie domeinen:
omgeving (milieu & bouw), bodem en energie. Onze doorgedreven theoretische en praktische kennis van
de wetgeving biedt een maximale slaagkans voor het project van onze klant. Meer informatie over Profex
vind je op www.profex.be.
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