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Leidinggevende informatica team 

 

ICT voor water- 
en klimaat- 
veiligheid  

 

Wil jij werken bij een  

innovatief bedrijf dat water-

problemen aanpakt met on-

derzoek, softwareproducten 

en advies aan klanten? 

 

Wij leveren met ICT en wa-

terkennis belangrijke bijdra-

gen aan de oplossing van wa-

terproblemen die ontstaan 

door klimaatverandering. 

 

Wij helpen klanten zich voor 

te bereiden op extremen van 

hoogwater en droogte. 

Met onze HydroNET SaaS 

software helpen we ze met 

operationeel waterbeheer en 

met het ontwikkelen van 

nieuwe beheerstrategieën 

voor de lange termijn. 

 

Kijk voor ons product op:  

www.hydronet.nl 

www.hydronet.com 

De taken 

Jij gaat leidinggeven aan ons informatica 

team waarin 10 softwareontwikkelaars inten-

sief samenwerken aan HydroNET: software 

en infrastructuur ontwerp, ontwikkeling, be-

heer en onderhoud. Belangrijkste taak is het 

begeleiden en laten groeien van individuele 

medewerkers en de groep als geheel.  

Je begeleidt een zeer leergierig, kwaliteitsbe-

wust en zelfstandig team.  

 

Je geeft individuele begeleiding:  

• coaching van young professionals 

• persoonlijke ontwikkeling begeleiden 

• beoordelingsgesprekken voeren. 

 

Je waakt over het level van happiness (nu 

een 8.5) en de efficiëntie van de groep: 

• begeleiden van kennisontwikkeling 

• aanmoedigen van innovatie met Tech 

Fridays en jaarlijks Experimentarium 

• overzicht houden op de werkverdeling 

en werkdruk, en waar nodig bijsturen 

• afstemming met diverse andere teams en 

actoren in het bedrijf 

• balans bewaken tussen nieuwe software, 

beheer & onderhoud en projecten. 

 

Je begeleidt de inhoudelijke koers: 
• spil tussen het eigen team en de business  

• stakeholders geven aan ‘wat’ moet wor-

den ontwikkeld, het team ‘hoe’ dat moet 

gebeuren 

• beheren lange en korte termijn roadmap. 

 

Je bent onderdeel van het bedrijfsmanage-

ment en verantwoordelijk voor afstemming 

met de directie. Verder help je bij de werving 

van nieuwe collega’s. 

De functie is niet fulltime en daarom kijken 

we met de kandidaat ook graag naar invul-

ling van andere taken zoals projectleiding. 

Parttime werken is mogelijk. 
 

Wie zoeken we? 

Een nieuwe collega die op academisch ni-

veau werkt, passie heeft voor, en ervaring 

heeft met het leiden van technisch-inhoude-

lijke professionals. 

De volgende kernkwaliteiten zijn op jou van 

toepassing: mensgericht, goed ontwikkeld 

gevoel voor intermenselijke verhoudingen en 

persoonlijkheden, communicatief, gestructu-

reerd, planmatig en taalvaardig.  
 

Wat kun je verwachten? 

Een uitdagende baan bij de marktleider op 

het gebied van informatiesystemen voor het 

waterbeheer. Uit onafhankelijk onderzoek 

van ‘Great Place to Work’ blijkt dat wij op de 

5e plaats staan van beste werkgevers van Ne-

derland. We bieden je: 

• een professionele, ondernemende en sti-

mulerende werkomgeving 

• ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 

• uitstekende arbeidsvoorwaarden, waar-

onder een goed pensioen 

• alle ICT-middelen om overal effectief te 

kunnen werken.

HydroLogic behoort tot de beste werk-

gevers van Nederland 

Interesse? 

Op www.hydrologic.nl vind je meer over ons bedrijf en de bedrijfscultuur. Neem voor infor-

matie contact op via: jobs@hydrologic.com, of bel: 033 4753535. Reageren? Stuur je motivatie-

brief met CV vóór 6 januari 2020 naar hetzelfde e-mailadres t.a.v. dr.ir. A.H. Lobbrecht.

 

 
HydroLogic staat op de 3e plaats van 

de top 100 innovatiefste bedrijven 

http://www.hydronet.nl/
http://www.hydronet.com/
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