
 
 

 

Adviseur Bodem (Expertise en Advies)  

 
Wat ga je doen? 

Je gaat je bij ons ontwikkelen tot een allround bodemadviseur. Je adviseert over veel verschillende 
aspecten binnen het brede taakveld ‘bodem’. Zo stel je vakspecialistische (deel)adviezen op over 
(bouw)plannen die in gemeenten op het gebied van bodem worden gerealiseerd. Ook geef je advies 
ten behoeve van vergunningverlening, handhaving en/of bestemmingsplannen. Daarnaast handel je 
verzoeken om bodeminformatie en meldingen voor grondstromen af. Met grondstromen wordt bedoeld 
het ontgraven, bestemmen, opslaan, vervoeren en storten van grond. Je volgt de nieuwste 
ontwikkelingen in het vakgebied en vertaalt deze naar de gemeentelijke praktijk. Je kunt je door-
ontwikkelen als inhoudelijk specialist op één of meerdere bodemthema’s (denk bijvoorbeeld aan 
bodemenergiesystemen of grondstromen). Je wordt daarbij geholpen en opgeleid door een team van 
ervaren vakspecialisten. 
 
Wat heb je / wat kun je? 

 Je hebt een relevante academische opleiding met succes afgerond;  
 Je hebt enige kennis en ervaring van bodemonderzoek, bijvoorbeeld opgedaan tijdens je 

opleiding; 
 Je hebt een brede interesse in het taakveld. Je bent communicatief vaardig, schakelt soepel 

tussen de verschillende actoren en neemt zelf initiatief. Je werkt graag samen, laat je actief horen 
in een groep en bent oplossingsgericht. Je hebt een flexibele instelling en draagt graag bij aan de 
teamprestatie; 

 Je bent energiek en hebt een grote dosis enthousiasme. Je bent leergierig en je weet van 
aanpakken; 

 Je woont bij voorkeur in de regio Utrecht. 
 

Wat krijg je?  

 Een contract voor 1½  jaar en een maandsalaris van ca. € 2.760,- als je 36 uur per week werkt. 
 Uitstekende arbeidsvoorwaarden en een individueel keuzebudget van 17,05% die je flexibel in 

kunt zetten voor bijvoorbeeld meer verlof of de aanschaf van een fiets; 
 Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld door het volgen van opleidingen; 
 Een leuke baan in een collegiale, informele en mooie werkomgeving. 

 
Meer informatie  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marcel Tijdhof, recruiter, via ODRU@all4people.nl. 
Je ontvangt dan binnen 24 uur een antwoord per mail of telefonisch.  
 
Lijkt het je wat?  

Mail dan je CV met korte en krachtige motivatiebrief uiterlijk op 18 juni a.s. naar ODRU@all4people.nl. 
 

We horen graag van je! 


