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Slimme ICT studenten kunnen bij ons aan de slag: opdracht HL03 

 

Big Data  
 

Complexe 

Waterproblemen 

oplossen 

met slimme ICT 
 

HydroLogic levert met slim-

me ICT een bijdrage aan het 

oplossen van waterproble-

men in Nederland.  

 

Als er door heftige neerslag overstro-

mingen dreigen, alarmeren wij 

automatisch overheden en burgers Ons 

product  HydroNET vertaalt weer- en 

water data naar slimme  applicaties en 

dashboards op maat waarmee water-

professionals wereldwijd hun water-

systeem weer- en klimaatbestendig 

maken of houden   

 

Ons team van 35 young 

professionals werkt vanuit 

onze kantoren in Amersfoort 

en Delft voor waterschappen 

en gemeenten in Nederland 

en in het buitenland 

(o.a.Zuid-Afrika, Australie). 

 

HydroLogic is winnaar van de 

 

 
 

 

Wat houdt de opdracht in? 

Op dit moment is HydroLogic bezig met het ontwikkelen van een nieuwe HydroNET server. 

Het idee achter de server is dat het allerlei soorten data in verschillende formats en verschil-

lende groottes (soms wel meerdere GB’s per dag) kan ophalen, verwerken en kan exporteren 

naar onze klanten. 

Daarvoor zijn de ontwikkelingen van goede importers en exporters van data cruciaal.  

Wij willen graag een ICT ‘er met informatica/ technische informatica achtergrond inzetten om 

deze importers en exporters te ontwerpen en te ontwikkelen.  

Ben jij zo’n ICT-er? Dan zoeken we jou! 

 

Wie zoeken we?  

Deze opdracht is geschikt voor 3e en 4e jaars studenten Informatica en Technische Informatica. 

Van alle studenten die bij ons aan de slag gaan verwachten wij: 

• Goede resultaten bij onze interne tests. 

• Gestructureerde en proactieve werkhouding.  

• Goed zelfstandig en teamverband kunnen werken.  

 

Wat bieden wij? 

• Ruimte voor eigen ideeën en ontwikkeling. 

• Voorkeur voor standplaats  (Delft of Amersfoort ) mag je zelf aangeven 

• Ons IT-team garandeert een uitstekende begeleiding 

• Je werkt in een jonge professionele omgeving. 

• Stagevergoeding 

 

Geinteresseerd? 

Neem contact op met Gerda Wiggemans 06-53989996 of mail jobs@hydrologic.com. Kijk op 

www.hydrologic.jobs voor informatie en opdrachten. 

 

http://www.youtube.com/channel/UCw00-0Uy5eBg65WKRizP33Q
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