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Vacature voor Projectingenieur Grondwaterstudies te Beringen 
 
AGT, Adviesbureau Inzake Grondwatertechnieken, is een toonaangevend adviesbureau in zijn 
vakgebied met internationale referenties. Wij zijn met 15 medewerkers, bestaande uit een goede mix 
van zowel jonge als oudere werknemers en met een evenwichtige verdeling tussen mannen en 
vrouwen. Als bedrijf streven we naar een niet-hiërarchische, open organisatie waar ieder zijn 
verantwoordelijkheden heeft en zich maximaal kan ontwikkelen. 
 
Wij voeren o.a. de volgende werken uit: 
 

- Regionale grondwaterstudies; 
- Bemalingsstudies; 
- Bodem en grondwatersaneringsstudies; 
- Monitoring van grondwaterpeilen en grondwaterkwaliteit; 
- Energieopslag in bodem en grondwater (via onze dochteronderneming IFTECH nv). 
- Onderzoeksprojecten voor de overheid. 

 
In deze werken worden de volgende technieken aangewend: 
 

- Grondwatermodellering, modellering stoftransport, warmtetransport; 
- Pompproeven en andere grondwater-technische proeven; 
- Ontwerp en begeleiding van boringen en sonderingen, plaatsen van pompputten en peilbui-

zen; 
- Boorgat-geofysische prospectie en oppervlakte-geofysische prospectie; 
- Analyse van boringen en sonderingen tot 3-D modellen van de ondergrond; 
- Dataverwerking en opmaak van kaarten in GIS (QGIS) en Python. 

 
Om onze groei te ondersteunen zijn wij op zoek naar een nieuwe medewerker voor ons kantoor in 
Beringen. 
 
Meer informatie over AGT vindt u op onze website www.agt.be. 
 
Gezocht profiel 
 

- Woonachtig op een haalbare afstand van ons kantoor in Beringen, of bereid te verhuizen; 
- Ervaring is een pluspunt, maar niet vereist; 
- Sterke interesse in (grond)waterbeheer; 
- Een diploma in een wetenschappelijke richting is vereist (Bio-ingenieur, Geoloog, Geograaf, 

Industrieel of Burgerlijk Ingenieur of andere gelijkaardige richtingen); 
- Bereid zich te specialiseren, zowel op wetenschappelijk als op uitvoeringstechnisch vlak; 
- Bereid veldwerk uit te voeren en/of te begeleiden; 
- Redactioneel vaardig, perfecte beheersing van het Nederlands is een vereiste; 
- Klantgerichtheid is essentieel; 
- Meertaligheid is een pluspunt; 
- Kennis van GIS, programmeren of grondwatermodelleren is een pluspunt. 

 
Aanbod 

- Een gevarieerde en verantwoordelijke functie in een groeiende KMO;  

http://www.agt.be/
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- Intense samenwerking met, en opleiding door, specialisten in grondwaterbeheer; 

- Externe opleidingen op geregelde tijdstippen; 

- Mogelijkheid tot kortlopende missies naar het buitenland, indien gewenst; 

- Interessante verloning en extralegale voordelen.  

Indien interesse, gelieve dan een motivatiebrief en CV te sturen naar valerie.berck@agt.be 
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