
 Opdr HL08 User interface HydroNET februari 2016 

 

 

Slimme ICT studenten kunnen bij ons aan de slag: opdracht HL08 

 

Ben jij altijd even gebruiksvriendelijk? Je wordt 

gezocht.. 
 

Complexe 

Waterproblemen 

oplossen 

met slimme ICT 
 

HydroLogic levert met 

slimme ICT een bijdrage aan 

het oplossen van 

waterproblemen in 

Nederland.  

 

Als er door heftige neerslag 

overstromingen dreigen, alarmeren wij 

automatisch overheden en burgers Ons 

product  HydroNET vertaalt weer- en 

water data naar slimme  applicaties en 

dashboards op maat waarmee 

waterprofessionals wereldwijd hun 

watersysteem 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 ga je doen? 

Ontwerp een gebruiksvriendelijke user interface voor onze HydroNET server. De HydroNET 

Server importeert en verwerkt meteorologische databronnen van onder andere het KNMI en 

weerinstituten in Duitsland, Zuid-Afrika en Australië. De complexe processen die dit regelen 

moeten geconfigureerd worden. Iets wat op dit moment direct in de database gebeurt. Er is al 

een ASP.NET Web API beschikbaar met een aantal controllers om meta informatie op te 

vragen en te beheren, maar deze web service heeft nog geen user interface.  

 

Aan jou de taak een usere interface te ontwikkelen. Daarbij maak jegebruik van bestaande 

plug ins om in de applicatie bv flowcharts te kunnen tekenen die processen visualiseren. Je 

verbetert de Web API op basis van ideeen die voortkomen uit het ontwikkelen van de 

beheerapplicatie. 

Je maakt gebruik van de nieuwste technieken in jQuery, JavaScript, HTML5, CSS, 

.NET, C# en Visual Studio 2013 

 

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
https://twitter.com/HydrologicNL
http://www.hydrologic.jobs/
mailto:jobs@hydrologic.com
http://www.hydrologic.jobs/
https://www.youtube.com/watch?v=EjREcwq8cyg

