Sinds 1990 is het studiebureau MAVA zeer actief aanwezig in de sector Omgeving binnen de verschillende
disciplines zoals bodem, reststoffen, milieu, ruimte, mobiliteit, industriële veiligheid, water en lucht.
In juni 2015 is MAVA toegetreden tot de Nederlandse ingenieursgroep Witteveen+Bos. Witteveen+Bos heeft
een Nederlandse thuismarkt maar is daarnaast ook internationaal actief met verschillende vestigingen in regio’s
zoals Zuid-Oost Azië, Centraal-en Oost Europa en het Caraïbisch gebied.
Het team van meer dan 65 geëngageerde medewerkers in Steenokkerzeel en Antwerpen kijkt met enthousiasme
naar deze nieuwe uitdaging en staat klaar om zijn expertise binnen en buiten België verder uit te dragen. In het
licht van deze verdere uitbouw van de dienstverlening naar onze klanten zijn we in onze vestiging in
Steenokkerzeel op zoek naar een enthousiaste

Omgevingsconsultant circulaire economie (m/v)
Consultant met passie voor duurzaamheid en circulaire ecomomie

Taakomschrijving






De omgevingsconsultant circulaire economie staat onze klanten en collega’s bij met allerhande
oplossingen voor vraagstukken omtrent circulaire economie, cradle to cradle cyclussen,
optimalisatie grondstoffengebruik, hergebruik van grondstoffen, valorisatie van reststromen, …
Je begeleid onze klanten met praktijkgericht advies en de administraties omtrent hun materialen
en reststoffenbeheer, in het bijzonder de verplichtingen omtrent grondverzet in de 3 gewesten,
het
sloopketenbeheersysteem
in
Vlaanderen
(TRACIMAT),
asbestinventarisatie,
COPRO/CERTIPRO, landfillmining,…
Je verzorgt bij je werkzaamheden, in nauw overleg met je rechtstreeks leidinggevende, zelf de
klanten- en overheidscontacten.

Profiel








Master in een relevante technisch-wetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring
Een diploma milieucoördinator niveau A of B is een pluspunt.
Een erkenning als TRACIMAT-deskundige is een pluspunt.
Affiniteit met de thema’s duurzaamheid en circulaire ecomomie, en dit vanuit een klant- en
industriegerichte benadering, in een praktijkgerichte context.
Pragmatisch
Team player
Goede PC-vaardigheden met standaard softwarepakketten

Aanbod






Een job in een dynamische sector.
Een continue en dynamische loopbaanbegeleiding waar veel ruimte wordt geboden voor eigen
initiatief
Aangename werkomgeving met alle comfort
Een hecht team met toffe collega’s
Het salarispakket is marktconform en omvat eveneens meerdere extra legale voordelen

Indien je je aangesproken voelt, aarzel dan niet om je kandidatuur te stellen en mail, stuur, of fax je CV naar:

MAVA AES NV
T.a.v. Nora Vanderheijden
Gorislaan 49
1820 Steenokkerzeel
email: nora.vanderheijden@mava.be
Tel: 02/759.59.30, Fax: 02/759.55.40
www.mava.be

