M-tech is een adviesbureau gespecialiseerd in de toepassing van de complexe
omgevingswetgeving (milieu, natuur, ruimtelijke ordening en veiligheid) in ruime zin en het
opmaken van omgevingsvergunningsaanvragen, milieueffectrapporten, natuur- en
veiligheidsstudies voor bedrijven. Daarnaast wordt ook gezorgd voor de milieucoördinatie
van onze klanten.

Bij M-tech komt u terecht in een dynamisch en multidisciplinair team van een 40-tal
ervaren consultants, milieucoördinatoren, VR-, MER-, energiedeskundigen en juristen.
De jarenlange ervaring en expertise staan garant voor absolute kwaliteit.
M-tech werkt maatgericht. Elke bedrijfssituatie vereist een specifieke en persoonlijke
aanpak. M-tech kiest bewust voor een resultaatgerichte aanpak van een dossier en
streeft ernaar om in overleg met de klant en alle betrokken overheidsdiensten een
oplossing te bekomen die voor alle partijen aanvaardbaar is. Elk dossier wordt op een
geïntegreerde manier aangepakt, rekening houdend met alle mogelijke
omgevingsaspecten. Bovendien beoordelen de deskundigen elke problematiek vanuit
technisch én juridisch standpunt.
Al jaren rekenen bedrijven uit de meest diverse sectoren op de service en expertise van
M-tech. Om hen bij te staan in de complexe milieu- en stedenbouwwetgeving en voor
juridisch- en veiligheidsadvies. Correcte en toekomstgerichte oplossingen bieden, daar is
het ons uiteindelijk om te doen. M-tech werkt voor zowel kleine als grote ondernemingen
die actief zijn in diverse sectoren, waaronder:




















afvalverwerkende industrie
automobielindustrie
chemische industrie
hernieuwbare energie
voedingsindustrie
distributie & retail
transport & logistiek
opslag van gevarengoed
metaalverwerkende industrie
brandstofnijverheid
garages & tankstations
bouwsector
farmaceutische industrie
grafische industrie
houtverwerking, papier- en kartonindustrie
raffinaderijen
rubberindustrie
vakantieparken
slachthuizen en vleesverwerking.

In het kader van onze verdere uitbreiding zijn wij voor onze vestiging in Gent op zoek naar
een:
Omgevingsconsultant (milieu)

takenpakket
-

ondersteunen van en samenwerken met de andere collega-consultants in relatie tot
diverse projecten van klanten uit de bedrijfswereld;
voorbereiden en samenstellen van omgevingsvergunningsaanvragen,
milieueffectrapporten,…;
verzorgen van externe milieucoördinatie (diverse sectoren);
interne coördinatie omgevingswetgeving (milieu) en –informatie.

wij vragen
-

bachelor-/masteropleiding in een milieugerelateerde studierichting;
beschikken over een attest milieucoördinator niveau B/A;
kennis van de Vlaamse milieuwetgeving (Omgevingsvergunningsbesluit, Vlarem,
Vlarema, Vlarebo,…);
goede beheersing van computertoepassingen (Word, Excel, Powerpoint,
Geopunt,…);
klant- en oplossingsgericht werken met aandacht voor pro-actieve opvolging;
vlot inspelen op ad hoc vragen;
kennis van projectmanagement;
zin voor organisatie en planmatig werken, analyse en synthese;
zelfstandig en in team opdrachten kunnen uitvoeren.

aanbod
-

een uitdagende functie met verantwoordelijkheid, in een adviesbureau met passie
voor milieu- en omgevingszaken;
een dynamische, aangename en goed bereikbare werkomgeving;
een marktconform salarispakket.

Spreekt deze vacature u aan, stuur dan een sollicitatiebrief met c.v. naar:
M-tech NV t.a.v. de heer Peter De Bruyne
Industrieweg 118 bus 4, 9032 Gent (Wondelgem)
peter.de.bruyne@m-tech.be - www.m-tech.be

