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VACATURE - ENISSA PROJECT INGENIEUR 

 

 
  

ENISSA PROJECT INGENIEUR 

 

Wilt u als EnISSA project engineer meewerken aan het uitbouwen van onze afdeling bodem die 

uitdagende en grensverleggende projecten realiseert? 

 

EnISSA ('Enhanced In-Situ Soil Analysis') richt zich op de ontwikkeling en vermarkting van een on-site 

meetplatform voor HSRC (high resolution site charactarisation), het nauwkeurig en accuraat in kaart brengen 

van complexe bodemverontreinigingen. 

 

Taakomschrijving 

- je bereidt zelf het veldwerk voor, voor je verschillende meetcampagens (binnen- en buitenland); 

- je staat in voor het onsite klantencontact; 

- je voert zelfstandig de GC-MS-analyses uit inclusief de nodige kalibraties en responstesten; 

- je werkt nauw samen met de boormeester die de sondeerstelling bedient; 

- je staat in voor onderhoudstaken en herstellingen aan de MIP en GC-MS; 

- je werkt mee aan de verdere ontwikkeling van de EnISSA-technologie; 

- je rapporteert dagelijks een beknopt meetrapport (inclusief QA/QE-evaluatie).  

 

Wat wij vragen 

- je hebt een technisch/wetenschappelijke vorming met een goede basis in scheikunde/elektromechanica; 

ervaring met GC(-MS) is een pluspunt; 

- bereidheid om periodes in het buitenland op campagne te zijn; 

- niet bang zijn voor vuile handen en fysiek werk in alle weersomstandigheden; 

- in staat tot een zelfstandige en efficiënte werkorganisatie; proactief; 

- goede PC-vaardigheden met standaard softwarepakketten; 

- vanuit je technische expertise en met klantgerichtheid hoog in het vaandel draag je bij tot de verdere 

uitbouw en het succes van EnISSA. 

 

Wat wij bieden 

- samenwerking met jonge en enthousiaste collega’s in multidisciplinaire teams; 

- veelzijdige en uitdagende projecten; 

- ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid; 

- gedegen begeleiding en een breed aanbod aan in- en externe opleidingen; 

- marktconform salaris en een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

Wie wij zijn 

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, 

technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. 

Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.100 medewerkers in multidisciplinaire 

projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland.  

Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en 

vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het 
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beste uit zichzelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en 

ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers. 

 

Reageren 

Heb je belangstelling voor deze functie, solliciteer dan direct online: www.witteveenbos.com. Voor nadere 

inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met Samuel Van Herreweghe (hoofd Bodem), 

telefoonnummer: 02 759 59 30 of via mail naar: belgium@witteveenbos.com 

 

Kantoren 
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