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Interessante bijbaan in het waterbeheer 

 

Complexe 

Waterproblemen 

oplossen 
 

Wil jij werken bij een inno-

vatief bedrijf dat waterpro-

blemen aanpakt met onder-

zoek, producten en advies? 

 

Wij leveren met data, infor-

matie, ICT, modellen en 

hoogwaardige kennis, een 

belangrijke bijdrage aan de 

oplossing van waterproble-

men die ontstaan door kli-

maatverandering. 

  

Als er door heftige neerslag 

overstromingen dreigen, 

alarmeren onze systemen 

overheden en het publiek.  

 

Vanuit kantoren in Amers-

foort en Delft werken we aan 

hydrologische simulatiemo-

dellen en ICT-systemen. 

Daarmee helpen we water-

schappen, gemeenten, Rijks-

waterstaat en andere water-

beheerders over de gehele 

wereld met de optimale ver-

vulling van hun taak. 

 

Wie zoeken we? 

Bij HydroLogic werken wij aan toonaange-

vende en innovatieve projecten zoals de Ver-

dieping van de Nieuwe-Waterweg, Nieuwe 

Zeesluis IJmuiden, Kierbesluit Haringvliet, 

Flexibel Peilbeheer IJsselmeer, Waterveilig-

heid Alblasserwaard, Waterverdeling Rijn-

takken, Slim Watermanagement Volkerak-

Zoommeer en de Digitale Delta. Daarnaast 

werken we ook aan projecten in het buiten-

land zoals grensoverschrijdend waterbeheer 

en de HydroNET Control Room in Zuid 

Afrika.  

Wij zijn altijd op zoek naar gemotiveerde stu-

denten die meewerken aan het oplossen van 

complexe watervraagstukken. Studenten met 

passie voor modelleren en interesse in toe-

passing van modellen op praktische water-

vraagstukken. Affiniteit en ervaring met 

scripting, visualisatie, statistiek en/of GIS is 

een pré.  

 

Wat bieden wij? 

Wil jij bijverdienen én relevante werkerva-

ring opdoen met uitdagende waterprojecten 

in Nederland?  

Een bijdrage leveren aan onze toonaange-

vende en innovatieve projecten en volop 

praktijkervaring opdoen in het Nederlandse 

waterbeheer? Jouw nieuwste kennis en tech-

nieken toepassen in de weerbarstige water-

praktijk?  

Leren wat nodig is om projecten succesvol te 

volbrengen? Samen met een team werken 

aan innovatieve oplossingen? Dan zijn wij op 

zoek naar jou.  

 

 

Onze werkomgeving 

Uit onafhankelijk onderzoek van ‘Great Place 

to Work’ blijkt dat wij behoren tot de beste 

werkgevers van Nederland. We bieden je: 

• Uitdagende projecten om ernstige water-

problemen de wereld uit te helpen.  

• Een professionele, ondernemende en sti-

mulerende werkomgeving. 

• Ruimte voor persoonlijke groei en ont-

wikkeling. 

• Supervisie en coaching door senior col-

lega’s of externen. 

• Goed salaris.

HydroLogic behoort tot de 

beste werkgevers 

 

 

Geïnteresseerd? 

Kijk op www.hydrologic.nl voor meer informatie over ons bedrijf, over de projecten die wij 

uitvoeren en over onze mensen.  

Neem voor meer informatie contact op via e-mail: jobs@hydrologic.com, of bel: 033 4753535. 

Meteen reageren? Stuur je motivatiebrief met CV en cijferlijst t.a.v. mw. F. Teeuwen naar  

hetzelfde e-mailadres. Deze vacature is doorlopend. 

 

http://www.hydrologic.nl/
mailto:jobs@hydrologic.com

