
 

Wij zijn op zoek naar een projectmanager waterzuivering 
 
 
Als projectmanager waterzuivering houd je je bezig met de technische en commerciële kant van 
het vak. Wil jij jouw kennis en kunde toepassen op (grond-)waterzuiveringsinstallaties en  
in-situ projecten in West Europa? Dan zoeken wij jou! 
 
De projectmanager waterzuivering houdt zich naast het aansturen van de afdeling bezig met het 
begeleiden van projecten op het gebied van grondwaterzuiveringsinstallaties of in-situ projecten. 
Je bent sterk betrokken bij de mensen en de projecten. 
 
Waar bestaan jouw werkzaamheden uit? 
Als projectmanager geef je leiding aan de afdeling waterzuivering. Dit betekent dat jij je bezig houdt 
met de technische kant van het vak en daarnaast ben je verantwoordelijk voor de acquisitie van 
nieuwe projecten. Je draagt zorgt voor een correcte projectbewaking en administratie en bouwt mee 
aan de verdere ontwikkeling van de afdeling. 
 
Overige werkzaamheden: 

• Aansturen van medewerkers van SUEZ Remediation en/of onderaannemers ten behoeve van 
de realisatie van projecten in binnen- en buitenland; 

• Onderhouden van contacten met (potentiële) opdrachtgevers en leveranciers 
(relatiebeheer); 

• Aanspreekpunt op jouw specifieke kennis voor de internationale SUEZ Remediation 
organisatie. 

 
Jouw talent: 
Wij zoeken een projectmanager met een gedegen vakinhoudelijke kennis en een stevige 
persoonlijkheid. Je bent een proactieve en flexibele teamspeler. Verder beschik je over 
communicatieve vaardigheden om de informatie te verkrijgen die jij nodig hebt voor deze functie. 
Jouw match is helemaal compleet wanneer je beschikt over: 

• HBO werk- en denkniveau in de richting van Procestechnologie, Civiele Techniek, WTB, of 
bijvoorbeeld Milieu- of Cultuurtechniek; 

• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring in (grond)waterzuivering of in-situ technieken; 

• Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift; 

• Je bent in het bezit van VCA en hebt kennis van de BRL 7000, protocol 7001 en 7002. 
 
Wat kunnen wij bieden? 
Een uitdagende en verantwoordelijke baan met prima arbeidsvoorwaarden, zowel primair als 
secundair. Wij volgen de Bouw en Infra CAO, dit betekent, naast een aantrekkelijk salaris, o.a. 
minimaal 40 dagen verlof. Verder bieden wij goede opleidingsmogelijkheden. Wij zijn een bedrijf met 
een open, informele cultuur waarin ruimte is voor eigen initiatief en ontplooiing.  
 
Wie zijn wij? 
Met meer dan 40 jaar ervaring op het gebied van bodemsanering, grondverwerking, waterzuivering 
en civiele werkzaamheden verzorgen wij complete oplossingen voor (verontreinigde) terreinen. Dit 
doen wij vanuit onze vestigingen in Utrecht en Schiedam met een veertigtal medewerkers. Ons 
bedrijf maakt deel uit van een Europees netwerk gespecialiseerd in grond- en grondwatersaneringen. 
Naast het delen van kennis en expertise werken onze (staf)afdelingen samen met SUEZ-bedrijven in 
binnen- en buitenland (zoals België, Frankrijk en Duitsland). 
 

Spreekt deze vacature jou aan? Je mag je sollicitatie mailen, bellen en/of Whatsappen naar 
 Sabrina Blom, HR Officer, sabrina.blom@suez.com of 06-83047774 
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