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Hydroloog met aanleg voor ICT 

 

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? 

Net-afgestudeerden met een relevante speci-

alisatie van een universitaire studie zoals: fy-

sische geografie, civiele techniek, meteorolo-

gie of hydrologie. Iemand met de ambitie een 

excellente hydroloog te worden, die houdt 

van aanpakken, goed is in communicatie en 

een sterke drive heeft voor het oplossen van 

waterproblemen met ICT. Een intelligente 

teamspeler die ons versterkt met overtui-

gende ideeën en helpt onze sterke positie in 

de markt verder uit te breiden. 

Software vormt een belangrijk gereedschap 

van de hydroloog en wij ontwikkelen die 

software deels zelf. Onze nieuwe collega 

moet passie hebben voor inzet van de nieuw-

ste technieken in hydrologische modellering 

en ICT. Jij wilt je ontwikkelen in een omge-

ving met veel vrijheid. Bovendien werk je 

graag samen met partnerbedrijven, onder-

zoeksinstellingen en klanten. 

 

Wat bieden wij? 

Wij krijgen van onze klanten uitdagende op-

drachten en zij verwachten van ons slimme 

ICT oplossingen die werken in de weerbar-

stige praktijk van het waterbeheer.  

 

We stimuleren je jouw eigen specialisme uit 

te bouwen. Om dit te faciliteren bieden we 

een scala aan trainingsmogelijkheden: van 

persoonlijke effectiviteit en winnende teksten 

schrijven, tot juridische zaken. Je wordt bin-

nen de kortste keren een specialist met een 

brede set vaardigheden. Klaar om te functio-

neren in een team van mensen die tot de bes-

ten van Nederland willen behoren en ook in-

ternationaal willen excelleren. 

 

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, laptop en smartphone.

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-mail adres. Deze vacature is doorlopend. 

 

http://www.hydrologic.nl/
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