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Job aanbod: Geëxperimenteerd ingenieur 
(M/V/X) op het gebied van 

milieueffectbeoordeling (LCA) 

In het kader van haar ontwikkeling is RDC Environment op zoek naar een experimenteel ingenieur 
(M/V/X) op het gebied van milieueffectbeoordeling (LCA). 

RDC Environment 

Sinds 1992 begeleidt RDC Leefmilieu beleidsmakers in de richting van duurzame ontwikkeling en 
circulaire economie. Dankzij de kwaliteit van zijn studies en aanbevelingen is RDC Leefmilieu geleidelijk 
aan een referentie geworden in België, Frankrijk en voor de Europese Commissie in de volgende 
domeinen:  

▪ Beoordeling van de milieueffecten van producten, organisaties en overheidsbeleid door 
middel van gestandaardiseerde methoden (levenscyclusanalyse) ; 

▪ Circulaire economie, dankzij onze deskundigheid op het gebied van grondstoffenbeheer, 
afvalpreventie en -beheer voor zowel de particuliere als de overheidssector ; 

▪ Evaluatie van de drie pijlers van duurzame ontwikkeling (maatschappelijke kosten-
batenanalyse). 

In ons werk streven wij ernaar onze waarden toe te passen: 

▪ Wij handelen met integriteit; 

▪ Wij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk; 

▪ Het toevoegen van waarde aan de projecten van onze klanten is onderdeel van onze 
continue verbeteringsstrategie; 

▪ Tevreden klanten zijn de sleutel tot ons succes; 

▪ Wij werken samen als een team. 

RDC Environment is een dynamisch en verenigd team van ingenieurs en economen die deskundig zijn 
op het gebied van duurzame ontwikkeling. 

Opdrachten 

▪ Productie 

o Je voert zelfstandig studies uit op het gebied van milieueffectrapportage (bijv. Life cycle 
assessment); 

o Je beheert je projecten vanaf de ondertekening van het contract tot de levering aan de 
klant; 

http://www.rdcenvironment.be/
https://www.linkedin.com/company/rdc-environment?trk=top_nav_home


o Je komt met nieuwe ideeën; 

o Je waakt over de kwaliteit van het werk en het respecteren van de deadlines; 

o U houdt toezicht op de consultants. 

▪ Commercieel 

o Je ontwikkelt commerciële en technische voorstellen (in samenwerking met het 
managementteam); 

o Je neemt deel aan commerciële vergaderingen met klanten. 

De ideale kandidaat 

▪ U bent afgestudeerd als ingenieur op het gebied van milieu of een aanverwant vakgebied 
(energie, agronomie, chemie, enz.) en u hebt ten minste vijf jaar ervaring in een 
adviesbureau op het gebied van milieueffectrapportage (referenties vereist); 

▪ Uw persoonlijke kwaliteiten zullen het verschil maken: analyse- en synthesevaardigheden, 
aansprakelijkheid, striktheid, luister- en overtuigingsvermogen, teamgeest, creativiteit en 
ondernemingsgeest;  

▪ Kennis van de dynamiek rond ISO 14 044 en ISO 14 040 normen, PEF en OEF in België, in 
Frankrijk en op Europees niveau; 

▪ Vaardigheid met LCA-software (SimaPro, GaBi, OpenLCA, ...) ; 

▪ Vermogen om industriële processen te begrijpen en te modelleren; 

▪ Goede schrijf- en synthesevaardigheden in het Engels en Nederlands; 

▪ Interpersoonlijke en mondelinge vaardigheden, aanpassingsvermogen, autonomie, 
nauwgezetheid en organisatorische vaardigheden; 

▪ Vermogen tot zelfevaluatie en indien nodig het team te vragen; 

▪ vermogen om schriftelijke en mondelinge presentaties te geven; 

▪ Vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te werken; 

▪ vaardigheid in Microsoft Office-tools (Word, Excel, PowerPoint); VBA-programmering is een 
pluspunt; 

▪ Kennis van een andere taal (in het bijzonder het Nederlands) is een pluspunt; 

▪ Gevoeligheid voor duurzame ontwikkeling wordt op prijs gesteld; 

▪ initiatiefrijk zijn; 

▪ Serieus, opgewekt en positief zijn; 

▪ Rijbewijs. 

Wat wij aanbieden 

▪ Locatie: Brussel, meestal in ons kantoor met af en toe zakelijke bijeenkomsten buiten het 
kantoor; 

▪ Functietype: Voltijds, contracten voor onbepaalde tijd;  

▪ Inkomen: Volgens vaardigheden en ervaring. 

Geïnteresseerd in een bijdrage aan de besluitvorming over duurzame ontwikkeling? 

Stuur een cv en sollicitatiebrief naar contact@rdcenvironment.be  
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