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Werk bij Grontmij aan de maatschappij  
van de toekomst 

Een passie voor service & techniek?
Op www.grontmij.be vind je de vacature op jouw maat
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Flexibiliteit is onze troef

Grontmij is een flexibele organisatie in hart en nieren. Wij 
kiezen voluit de kaart van flexibiliteit omdat we weten dat 
onze werknemers het prettig vinden de touwtjes in eigen 
handen te hebben. In ruil vragen we van jou een zekere  
verantwoordelijkheidszin en bieden we je een uniek  
voordelenpakket.

Verloning op maat via het Flex Income Plan
Als één van de eerste Belgische bedrijven biedt Grontmij een 
loonpakket op maat van haar werknemers: het Flex Income 
Plan. Het Flex Income Plan schenkt je de vrijheid om zelf deels 
je verloningspakket samen te stellen,  binnen het vastgelegde 
kader en op basis van je eigen individuele noden en wensen. 
Afhankelijk van je gezinssituatie of leeftijd veranderen namelijk 
je prioriteiten. Zo zal een prille twintiger meer waarde hechten 
aan cash geld, zoeken ouders eerder naar een aangepaste 
gezinswagen en willen vijftigplussers een rustiger ritme. Het 
Flex Income Plan komt hieraan tegemoet doordat je een keuze-
budget (een deel van het verloningspakket) krijgt dat je naar 
eigen goeddunken kan inruilen voor loon in speciën of voor 
één of meerdere voordelen. 

Flexibel werken en pendelen 
Er zijn niet alleen glijdende werkuren en de mogelijkheid om 
deeltijds te werken. Grontmij promoot ook het openbaar  
vervoer bij haar personeel. De kantoren worden zoveel mogelijk 
op strategische plaatsen gekozen zodat al onze werknemers 
gemakkelijk met het openbaar vervoer kunnen pendelen. Onze 
kantoren voor de businesslijn Industry, Water & Energy (Zelzate, 
Herentals, Zwijndrecht) zitten dicht bij de klant in de industriële 
regio’s. Op die manier beperken we de verplaatsingen naar de 
klanten. Onze fietsende collega’s komen aan hun trekken door 
allerlei fietsvriendelijke initiatieven, zoals overdekte en afgeslo-
ten fietsbergingen, douches, … Daarnaast willen we het aantal 
verplaatsingen tussen onze kantoren in België onderling en de 
buitenlandse vestigingen beperken. Hiervoor schakelen we een 
hoogwaardig videoconferencingsysteem in, zodat we snel en 
efficiënt kennis uitwisselen met collega’s waar ook ter wereld.

Open leercultuur

Onze medewerkers hebben de keuze om een overwegend 
technisch carrièrepad te volgen en een expertise op te  
bouwen in een bepaald vakdomein of om zich toe te spitsen 
op projectmanagement. 

Medewerkers die zich ontplooien als goede projectmanagers 
kunnen doorgroeien naar leidinggevende posities. Ze bezitten 
dan ook people management vaardigheden en genereren een 
langetermijnvisie op de evolutie van ons bedrijf, onze dien-
sten en producten. Om deze ontwikkeling op maat de nodige 
ondersteuning te geven, hebben we de Grontmij Academie en 
de leiderschapstrajecten in het leven geroepen.

Grontmij Academie stimuleert competenties 
De Grontmij Academie gaat veel verder dan de klassieke oplei-
dingen. De deelnemers bestuderen hapklare cases, dompelen 
zich onder in rollenspelen en activeren via leergesprekken hun 
‘slapende’ kennis. We creëren dus een ideale voedingsbodem 
om sluimerende competenties aan te wakkeren en om de door-
groeikansen te maximaliseren. Terug op de werkvloer begeleidt 
de leidinggevende de deelnemer om de verworven kennis in 
de praktijk om te zetten. Een persoonlijk ontwikkelingsplan en 
een competentietest zorgen op hun beurt dat actie- en leer-
punten gerichter opgevolgd kunnen worden.

Leiderschapstrajecten, samen(werken) aan succes 
Ieder jaar beginnen er leiderschapstrajecten met nieuwe  
leidinggevenden binnen Grontmij. Het traject start bij collec-
tieve trainingen, op maat gemaakt voor onze organisatie. Een 
goed voorbeeld hiervan is het competentiegericht coachen. 
Een follow-up aan de hand van individuele loopbaan coachings 
met een professionele loopbaanbegeleider en ‘coaching on the 
job’ zorgen vervolgens voor een effectieve aanpak van de  
ontwikkelpunten van de leidinggevende. De collectieve trai-
ningen keren met de regelmaat van de klok terug om nieuwe 
inzichten te delen en om de kennis op te frissen.

“Eigen opleidingsplan, groeien, werk & privé”

Een voorsmaakje van ons aanbod
Grontmij is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau voor duurzame infrastructuur & mobiliteit , industrie, water & 
energie; en planning & ontwerp. Vanuit een toekomstgerichte visie geven wij kwalitatief advies en realiseren we creatieve 
ontwerpen en projecten. Wij dragen zo bij tot een betere woon-, werk- en leefomgeving. Grontmij opereert binnen vier  
businesslijnen, namelijk: Transportation & Mobility; Industry, Water & Energy; Planning & Design en Monitoring & Testing.  
Deze businesslijnen zijn een logisch antwoord op de langetermijnvraag naar diensten voor klimaatverandering, bevolkings-
groei en verstedelijking, de uitbreiding van de Europese Unie en grootstedelijke gebieden in de hele wereld.

Er zijn tientallen redenen om bij Grontmij aan de slag te gaan. De jobs bij Grontmij zijn uitdagend en gevarieerd. Mensen staan 
centraal, de sfeer is open en informeel. Je krijgt continu opleiding en begeleiding op jouw maat. Je leeft je creatief uit in de 
speeltuin van de technologie. Er is ruimte voor initiatief en je eigen inbreng telt. Je krijgt de nodige verantwoordelijkheden en 
kansen op doorgroeien. En niet te vergeten: onze arbeidsvoorwaarden zijn interessant.

Voor een leefbare wereld 
Onze ambitie is het ontwerpen en realiseren van duurzame 
plannen en projecten voor de toekomst. Wij bieden onze 
klanten, de overheid en het bedrijfsleven, een ruime waaier van 
producten en diensten. Bij ons werken dus veel professionals 
met passie voor hun vakgebied, onder andere ingenieurs, archi-
tecten, ruimtelijke planners, milieuexperten, verkeersdeskun-
digen, ecologen, landschapsarchitecten, bedrijfseconomen, 
elektrotechnici, bouwkundigen, werktuigbouwkundigen, geo-
hydrologen, werfleiders, ontwerpers, tekenaars en landmeters. 

Samenwerken in projecten
Onze medewerkers werken veel in teamverband, zowel voor 
kleinere en relatief eenvoudige projecten als voor grote multi-
disciplinaire projecten. Niet alleen krijgt die samenwerking in-
tern vorm in onze projectteams, ook met externe partijen zijn er 
verschillende samenwerkingsvormen. Zowel onze projecten als 
onze medewerkers moeten goed geleid en begeleid worden. 
Communicatie is daarbij het sleutelwoord. Naast vakspecialisten 
werken bij Grontmij daarom ook veel project- en proces- 
managers met zin voor communicatie en commerciële flair.

Verrassende en creatieve oplossingen
Onze klanten vragen om duurzame, efficiënte en soms niet voor 
de hand liggende oplossingen. Dat vraagt om eigen initiatief en 
een creatieve, probleemoplossende aanpak van onze  
medewerkers. Eens met een andere bril naar de ‘werkelijkheid’ 

kijken; zo ontstaat er ruimte voor innovatie en verrassend 
resultaat.

Medewerkers van cruciaal belang 
Een aangename werksfeer met gemotiveerde collega’s en het 
behalen van onze bedrijfsdoelstellingen gaan hand in hand.  
Mensen met hun kennis en kunde zijn voor ons van cruciaal 
belang. We zijn in hen geïnteresseerd. Daarom volgen wij de  
arbeidsmarkt op de voet en zoeken wij actief naar contacten 
met potentiële medewerkers: studenten, afgestudeerden en 
ervaren professionals met een passie voor techniek en het 
leefmilieu.

Open werksfeer 
Grontmij kent een open en informele sfeer. Initiatief wordt op 
prijs gesteld, ontplooiing gestimuleerd. Samenwerken en ken-
nis delen zijn inherent aan onze kennisintensieve organisatie. 
Ons bedrijf heeft een heel vlakke structuur, waarbij we een 
opendeurpolitiek hanteren. Iedereen spreekt elkaar aan met de 
voornaam. We peilen ook jaarlijks naar de tevredenheid en het 
engagement van onze medewerkers en nemen gepaste initia-
tieven om die tevredenheid vast te houden en zoveel mogelijk 
de hoogte in te jagen. 

Genoeg redenen gezien?  
Duik dan in ons vacatureaanbod op www.grontmij.be of lees 
verder en ontdek nog meer unieke voordelen.
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Industry, Water & Energy
De businesslijn Industry, Water & Energy richt zich tot industriële klanten en de sectoren voor productie en transformatie van 
energie en water. We helpen klanten bij het engineeren van industriële processen en productielijnen. We onderzoeken  
mogelijkheden om energie en water te besparen en te recycleren. 

Industrie
Onder industrie verstaan we het ontwerpen van proces- en 
productie-installaties voor chemische plants, raffinaderijen, 
voedings- en farmaceutische sector, biotech, staalindustrie,  
energiecentrales en andere industriële bedrijven. Daarnaast 
wordt Asset Information Management of het up-to-date 
houden van ‘plant information’ steeds belangrijker binnen de 
industrie.

Water
Onder de noemer waterbehandeling vallen de disciplines 
afvalwater en proces- en drinkwater.  Grontmij staat bedrijven 
bij als consultant voor technologiekeuze of projectmanage-
ment, integraal ontwerp en uitvoeringsbegeleiding. Ook tijdens 
de opstart en bedrijfsvoering staan de experten van Grontmij 
paraat. De dienstverlening van Grontmij binnen de discipline 
proces- en drinkwater gaat van wateraudits over procestech-
nologie en ontwerp tot en met uitvoering en bedrijfsvoering in 
een veelvoud van technieken (ontharding, filtratie, oxidatie- en 
membraantechnieken, …). 

Energie
Ook het werkveld energie kent vele disciplines waarin Grontmij 
actief is. De energiemanagers van Grontmij zijn ervaren deskun-
digen, die het energiebeleid van bedrijven concreet vorm-
geven. De experts van Grontmij berekenen o.a. CO2-footprints 
of ecofootprints. Doorheen heel het proces is duurzaamheid de 
leidraad.  

Duurzame energieproductie is een ander aandachtspunt voor 
Grontmij. Wij willen energiebedrijven, industrie en overheden 
de mogelijkheden bieden voor duurzame energieopwekking. 
Via (pre)feasibility studies en simulaties gaan we op zoek naar 
de voor de klant meest interessante opties. Voor zijn industriële 
klanten is Grontmij de expert in de uitvoering van energieaudits 
en de opmaak van energieplannen. Onze expertise ligt niet 
enkel in ‘utilities’, maar ook in industriële processen.

Milieumanagement
In milieudossiers verleent Grontmij advies op maat, rekening 
houdend met actuele wet- en regelgeving en op basis van 
een degelijke engineering en praktijkervaring. Grontmij biedt 
zijn expertise aan binnen volgende domeinen: milieucoör-
dinatie, milieuvergunningen en -administratie, duurzaamheid 
in investeringen en beleid, milieuaudits, milieuzorgsystemen en 
milieusubsidiedossiers.

Bodem
Wanneer bodemproblemen opduiken geeft Grontmij niet 
alleen advies op beleidsmatig, technisch en organisatorisch 
gebied, maar zijn wij ook actief betrokken bij het inrichten en 
afdekken van stortplaatsen zodat er op termijn geen gevaar 
ontstaat voor mens en milieu. Bodemonderzoek en bodem- en 
grondwatersaneringen behoren tot onze scope. Daarnaast is 
Grontmij als multidisciplinaire organisatie ook goed geplaatst in 
het domein van brownfieldontwikkeling en de herontwikkeling 
van sites.

Omdat deze businesslijn projecten aanbiedt van A tot Z vind je 
in de verschillende disciplines medewerkers met verschillende 
achtergronden. Een greep uit de diploma’s van onze mede-
werkers: milieucoördinator, bio-ingenieur, medewerkers met 
opleiding milieumanagement, (electro)mechanica, bouwkunde, 
elektrotechnieken, procestechnieken. 

Je start binnen een bepaalde discipline, maar wordt ook inge-
schakeld in andere projecten zodat je steeds voeling houdt met 
de andere disciplines. Starten doe je als (adviseur-)ontwerper, je 
evolutie vanaf dan bepaal je zelf mee. Je kunt doorgroeien naar 
een functie als expert, projectleider, werfleider of zelfs een com-
mercieel traject uitbouwen. 

Transportation & Mobility
De businesslijn Transportation & Mobility werkt in hoofdzaak voor de overheden en partners in Publiek-Private-Samenwerking. 
We ontwerpen infrastructuurprojecten voor verkeer over de weg, het spoor, het water en in de lucht. We zoeken naar  
oplossingen voor transport en verkeer. 

Infrastructuur
Infrastructuur benaderen wij als een integraal project, met 
een slimme multidisciplinaire aanpak. Zowel grote als kleine 
projecten passeren hierbij de revue.  De afdeling infrastructuur 
herbergt verschillende disciplines: wegen, rioleringen, collec-
toren & pompstations. Kunstwerken, railinfrastructuur en havens 
& waterwegens horen bij onze afdeling civiele werken.

In beide afdelingen vind je vooral medewerkers met een mas-
teropleiding burgerlijk of industrieel bouwkundig ingenieur. Je 
gaat aan de slag als adviseur-ontwerper en leert er het volledige 
projectverloop kennen. Dan is het tijd om na te denken over 
je latere pad binnen Grontmij. Zie je voor jezelf een carrière 
als projectleider of eerder als expert weggelegd? Of heb je 
geproefd van een andere afdeling binnen Grontmij en smaakt 
dat naar meer?

Hier tref je ook een uitgebreid tekenteam aan. Je start als 
tekenaar en je groeit door op basis van je eigen evolutie en spe-
cialisatie. Het tekenteam is samengesteld uit medewerkers met 
een zeer diverse achtergrond. Je vindt er landschapsarchitecten, 
binnenhuisarchitecten en professionele bachelors bouwkunde.

Het team dat het werftoezicht op zich neemt, telt ook voor-
namelijk medewerkers met een bouwkundige achtergrond of 

kandidaten die hierin ervaring hebben opgedaan. Traditioneel 
start je als werftoezichter en volg je een traject waarbij je de 
kneepjes van het vak leert kennen. Wil je doorgroeien tot werf-
leider? Dat behoort zeker tot de mogelijkheden.

Mobiliteit
De mobiliteitsproblematiek is een kolfje naar de hand van de 
afdeling mobiliteit. Onze kennis en aanpak strekken zich uit over 
de verschillende domeinen van de verkeerskunde. Ook binnen 
deze afdeling onderscheiden we een breed scala aan disci-
plines: verkeersplanning, openbaar vervoer, mobiliteits- 
effectenrapporten, verkeersmodellen, verkeerstechnisch 
ontwerp, verkeersregelinstallaties.

Binnen de afdeling mobiliteit vind je collega’s met een opleiding 
master verkeerskunde, maar ook medewerkers die binnen hun 
opleiding bouwkunde gekozen hebben voor de optie verkeer 
en die gepassioneerd zijn door het onderwerp. Je begint als 
adviseur-ontwerper, leert het werkveld kennen en bepaalt op 
basis van je ervaringen je eigen weg. 

Ben je gefascineerd door verkeersmodellen? Wil je als pro-
jectleider functioneren? Wil je je verdiepen in een welbepaald 
onderwerp? Jij bepaalt waar je carrière naartoe evolueert.
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Monitoring & Testing
De businesslijn Monitoring & Testing omvat diensten zoals mobile mapping, landmeten, geotechnische studies, analyse van 
structuren en materialen, productaudits, certificaten, onderhoud en toezicht van complexe projecten.

Mobile Mapping
Mobile Mapping geeft Grontmij de nodige instrumenten en de 
expertise om van op een mobiel platform aan gedetailleerde 
data-inzameling te doen. De omgeving wordt hierbij niet alleen 
visueel geïnspecteerd maar daarenboven ook nauwgezet en in 
3D opgemeten en in kaart gebracht. 

Visuele inspecties en metingen gebeuren zowel van op de 
rijweg, als op de water- en spoorwegen waardoor elke toepas-
sing op maat en in functie van de specifieke behoeften van een 
gebruiker worden aangepast. De Mobile Mapping technolo-
gie maakt gebruik van een combinatie van fotogrammetrie, 
klassieke geodesie, laserscanning en van GPS-technologie 
gecombineerd met het gebruik van Inerte Navigatie Systemen 
(INS).

Landmeten & geodata
Correcte opmetingen en verwerking van gegevens vormen de 
basis van elk project. Daarom heeft Grontmij een eigen team 
voor de topografische studie van terreinen, wegen, waterlopen, 
spoorwegen, gebouwen en kunstwerken. Op basis van deze 

gegevens worden ontwerpen opgemaakt en kunnen bestaande 
leidingen en systemen geïnventariseerd worden. Het landmeet-
team werkt aan private en overheidsprojecten.

Topografische kaarten, kadastrale gegevens, bodeminforma-
tie en beheerkaarten voor de openbare ruimte, het zijn maar 
enkele toepassingen van onze afdeling geodata. Deze afdeling 
staat in voor de verwerking van gegevens tot makkelijk bruik-
bare kaarten.

De medewerkers die de opmetingen op het terrein doen  
hebben telkens een achtergrond landmeten en kunnen zowel  
industrieel ingenieur als bachelor zijn. De teams werken  
verspreid over het hele land, telkens aan specifieke projecten.
Binnen geodata vind je kandidaten die gepassioneerd bezig 
zijn met GIS-toepassingen en de verwerking van gegevens tot 
gebruiksvriendelijke kaarten die voor verschillende disciplines 
(stedenbouw, infrastructuur, …) bruikbaar zijn. 

Planning & Design
De businesslijn Planning & Design rekent grote private en publieke vastgoedeigenaars tot haar cliënteel. We adviseren klanten 
in ruimtelijke beleidsplannen en zoeken oplossingen voor milieueffecten. We ontwerpen en engineeren duurzame gebouwen, 
landschappen en stedelijke omgevingen. 

Milieu
Grontmij streeft naar het maximaal beheersen en reduceren van 
de milieu-impact van onze activiteiten en het inbedden van 
natuur en ecologie in onze leefomgeving. Medewerkers in de 
afdeling milieu hebben diverse studieachtergronden. Geologie, 
geografie, bio-ingenieur, … Hier werk je toe naar je erkenning 
als deskundige binnen een bepaalde discipline en kan je door-
groeien naar een functie als coördinator.

Waterbeheer
Om tot duurzame oplossingen te komen voor natuur, water 
en landschap biedt Grontmij verschillende producten aan 
waaronder bekkenbeheerplannen, hydraulische en hydrolo-
gische berekeningen van waterlopen en rioleringsnetwerken, 
watertoetsrapporten, …

Als medewerker hydronautstudies start je als adviseur-ontwer-
per. Je doet kennis op, zowel theoretisch als praktijkgericht en 
groeit door naar een functie als projectleider waarbij je van A 
tot Z verantwoordelijk bent voor de jou toegewezen projecten. 
De afdeling waterbeheer wordt bevolkt door mensen met een 
bouwkundige achtergrond, maar ook door bio-ingenieurs, die 
gebeten zijn door waterbeheer. Het team wordt versterkt door 
tekenaar-ontwerpers, die samen met de projectingenieurs alles 
in kaart brengen en plannen opstellen.

Ruimtelijke planning 
De inrichting van de ruimte is een belangrijke maatschappelijke 
opgave met een veelzijdige en langdurige impact op de leef-
wereld van deze en toekomstige generaties. Onze beleidsstu-
dies formuleren op strategisch niveau overkoepelende ruimte-
lijke visies of ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven.

Kandidaten met een opleiding tot stedenbouwkundige vinden 
hier hun gading. Je stippelt je eigen traject uit, werkt zowel op 
beleids- als ontwerpmatig vlak. Je start als projectmedewerker 
onder de vleugels van een ervaren projectleider en bouwt zo je 
kennis op. Je kunt verder evolueren tot expert of projectleider, 
afhankelijk van jouw persoonlijke voorkeuren en evolutie.

Publieke ruimte 
Van het openbaar domein een plek maken waar mensen op 
een aangename en veilige manier verblijven en bewegen is 
voor Grontmij meer dan een esthetische operatie.

De inrichting van de openbare ruimten vraagt een degelijke 
kennis van materialen en beplantingen, gecombineerd met een 
sterke grafische vaardigheid. Ons team publieke ruimte bestaat 
uit tekenaar-ontwerpers, adviseur-ontwerpers en projectleiders. 
Vooral kandidaten met een opleiding tot landschapsarchitect 
voelen zich hier thuis.

Gebouwen
Grontmij vertaalt het gewenste functioneren en beleven van 
een gebouw naar een logische coherente structuur, een eerlijke 
architectuur en een sterk technisch concept.

Onze medewerkers hebben veelal een bouwkundige achter-
grond (burgerlijk ingenieur bouw of architectuur), maar hebben 
elk hun specifieke interesse in een welbepaald domein. Ze 
houden hun vizier open: samenwerking vraagt inspanningen 
van alle partijen. Zo hou je vanuit jouw specifieke discipline  
voeling met de andere disciplines die nodig zijn om tot een 
goed project te komen. Binnen deze afdeling stippel je zelf je  
carrière uit op basis van je interesses. 

Waar vind je ons?
Vestigingen in België

Antwerpen:  Nieuwe Weg 1, 2070 Zwijndrecht•	
Brugge: Oostendse Steenweg 146, 8000 Brugge•	
Gent: Meersstraat 138A, 9000 Gent•	
Groot-Bijgaarden: Gossetlaan 28A, 1702 Groot-Bijgaarden•	
Hasselt: Herckenrodesingel 101, 3500 Hasselt•	
Herentals: Herenthoutseweg 236M, 2200 Herentals•	
Kapellen: Starrenhoflaan 44-19, 2950 Kapellen•	
Leuven: Diestsesteenweg 52 bus 0101, 3010 Kessel-lo•	
Louvain-la-Neuve: Avenue Athéna 6, 1348 Louvain-La-Neuve•	
Mechelen: Stationsstraat 51, 2800 Mechelen•	
Zelzate: Michel Gillemanstraat 5, 9060 Zelzate•	

 
Maatschappelijke zetel: Kunstlaan 3/4/5, 1210 Brussel
 
 
Wil jij ook meewerken aan de maatschappij van de  
toekomst? Solliciteer dan nu via jobs@grontmij.be

Het uiterst duurzaam Grontmij kantoor in Mechelen:  
winnaar van de Belgische Prijs voor Energie


