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Projectleider klimaatadaptatie en slim-watermanagement 
 

Complexe 

Waterproblemen 

oplossen 

 

Wil jij werken bij een  

innovatief bedrijf dat water-

problemen aanpakt met on-

derzoek, softwareproducten 

en advies aan klanten? 

 

Wij leveren met big data, 

data-analyse, informatie, 

modellen en hoogwaardige 

kennis, belangrijke bijdragen 

aan de oplossing van water-

problemen die ontstaan door 

klimaatverandering. 

 

Wij helpen klanten met slim 

watermanagement waardoor 

ze zijn voorbereid op  

extremen van hoogwater en 

droogte. We ontwikkelen  

beheerstrategieën voor de 

lange termijn en we helpen 

het dagelijkse waterbeheer 

met monitoring en alarme-

ring via HydroNET. 

 

Vanuit kantoren in Amers-

foort en Delft werken we aan 

toonaangevende projecten in 

binnen- en het buitenland. 

De functie 

Jij gaat projecten leiden over de gehele 

breedte van slim watermanagement (SWM). 

Dit varieert van klimaatadaptatie projecten 

waarbij modellering en watersysteemanalyse 

een belangrijke rol spelen, tot onderzoek, 

data-analyse en implementeren van oplossin-

gen voor waterbeheer met HydroNET.  

Je werkt in de kern van onze bedrijfsmissie 

die zich richt op inzet van digitale technolo-

gie voor het maximaal benutten van de capa-

citeit van watersystemen. Dit om alle belan-

gen optimaal te dienen, voor nu en in de toe-

komst. Het werk voer je uit in samenwerking 

met onze adviseurs en ICT-ers in Delft en 

Amersfoort, maar ook met andere bedrijven 

en onderzoekspartijen. 

Geen enkele werkdag is saai: je levert bijdra-

gen aan innovatieve projectvoorstellen, je 

bent het eerste aanspreekpunt voor de klant, 

je geeft leiding aan multidisciplinaire project-

teams, je geeft structuur, je helpt jouw team-

leden om te excelleren en je bent trouble-

shooter voor klanten die om onze assistentie 

vragen. 
 

Wie zoeken we? 

Een ambitieuze adviseur met werkervaring 

in de watersector en een relevante afgeronde 

master in de hydrologie, fysische geografie, 

watermanagement of vergelijkbaar. Bovenal 

een gedreven persoonlijkheid, gemotiveerd 

om een belangrijke bijdrage te leveren aan 

het realiseren van onze missie.  

 

Iemand die houdt van een veelzijdig taken-

pakket en enthousiast wordt van uitdagin-

gen. Scherp kunnen koersen op kwaliteit, 

budget, planning en klanttevredenheid is een 

must. 

Je hebt goed ontwikkelde competenties voor 

het advieswerk en je weet waar je jezelf nog 

verder wilt ontwikkelen. Behalve gedegen 

kennis over en ervaring in de watersector 

heb je ook affiniteit met ICT en je bent en-

thousiast om bij te dragen aan de digitale 

transformatie in het waterbeheer.  
 

Wat kun je verwachten? 

Wij bieden onze nieuwe collega de kans om 

zelfstandig en onder begeleiding van het se-

nior management interessante projectleiders-

taken uit te voeren. Uit onafhankelijk onder-

zoek van ‘Great Place to Work’ blijkt dat wij 

behoren tot de beste werkgevers van Neder-

land. 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. 

• Intervisie, coaching en training intern of 

extern. 

• Uitstekende arbeidsvoorwaarden, waar-

onder goed pensioen. 

• Alle ICT-middelen om overal effectief te 

kunnen werken.

HydroLogic behoort tot de 

beste werkgevers  

 

Interesse? 

Kijk op www.hydrologic.nl voor meer informatie over ons bedrijf en de bedrijfscultuur. Neem 

voor meer informatie contact op via: jobs@hydrologic.com, of bel: 033 4753535. Meteen reage-

ren? Stuur je motivatiebrief met CV (en cijferlijst bij minder dan 3 jaar werkervaring) t.a.v. 

dr.ir. A.H. Lobbrecht naar hetzelfde e-mailadres.

 

http://www.hydrologic.nl/
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Achtergrond 

Wij zijn volop actief op het gebied van waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en slim watermanagement voor Rijkswaterstaat, 

havenbedrijven, drinkwaterbedrijven en waterschappen in binnen- en buitenland. Daarnaast voeren we grote internationale on-

derzoeksprojecten uit voor de Europese Commissie en de Eurpean Space Agency.  

Bij ons werk je aan dé interessante watervraagstukken die op het moment spelen in onze sector. Een greep uit de projecten die nu 

lopen: Effectonderzoek verdieping Nieuwe-Waterweg, Strategieontwikkeling kierbesluit Haringvliet Sluizen; SWM IJsselmeer, 

Klimaatstudie Noord Holland met 3Di, Visie op waterveiligheid in de Alblasserwaard; Waterverdeling van de Rijntakken; Over-

stromingsmodellering rivierengebied; Realisatie informatiescherm ARK/NZK; Klimaatbestendige drinkwateronttrekking Lek; 

Door-ontwikkelen van Vizier, een geautomatiseerd draaiboek voor water-calamiteiten; Implementatie van de Water Control Room 

voor alle Zuid-Afrikaanse waterschappen. 


