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Uitdagende stageopdracht: optimaliseren van inter-

nationale neerslagproducten 
 

 

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 

ICT-systemen en hydrolo-

gische simulatiemodellen. 

Daarmee helpen we water-

schappen, gemeenten, Rijks-

waterstaat en andere water-

beheerders over de gehele 

wereld met een optimale 

vervulling van hun taak. 

 

Wat bieden wij? 

In Nederland zijn wij marktleider op het ge-

bied van neerslaginformatie voor het water-

beheer. Met specialistische software die wij 

zelf hebben ontwikkeld (www.hydro-

net.com) worden verschillende neerslagbron-

nen, zoals radar, satellieten en regenmeters, 

gecombineerd tot het best beschikbare neer-

slagproduct voor het waterbeheer. Deze soft-

ware wordt gebruikt door 130 Nederlandse 

gemeenten en 16 waterschappen en door 

steeds meer klanten uit Duitsland, Zuid-

Afrika en Australië.  

 

In deze stageopdracht onderzoek je de kwali-

teit van het huidige neerslagproduct in 

Duitsland, Zuid Afrika en/of Australië . Jij 

toetst de eisen die vanuit het waterbeheer 

worden gesteld aan de huidige kwaliteit en 

beschikbaarheid van de neerslagproducten. 

Daarnaast onderzoek je hoe de neerslagpro-

ducten verbeterd kunnen worden. Als voor-

beeld: wat is de verbetering van de kwaliteit 

van het neerslagproduct als 100 extra regen-

meters worden ingezet voor de kalibratie van 

de neerslagradar? Op basis van jouw advies 

bepalen we of en welke wijzigingen we door-

voeren in ons product dat door meer dan 

3000 waterbeheerders wordt gebruikt.    

Wie zoeken we? 

MSc studenten met een achtergrond in mete-

orologie of hydrologie die een passie hebben 

voor het oplossen van ingewikkelde hydro-

meteorologische vraagstukken uit de prak-

tijk. Affiniteit met programmeren van soft-

ware scripts voor verwerking van grote hoe-

veelheden data is vereist. We zoeken studen-

ten die communicatief vaardig zijn en een 

kritische en proactieve werkhouding hebben. 

Daarnaast moet je goed en helder kunnen 

rapporteren in zowel Nederlands en Engels 

en een gestructureerde werkhouding hebben. 

 

Onze werkomgeving 

Uit onafhankelijk onderzoek van ‘Great Place 

to Work’ blijkt dat wij zeer hoog staan op de 

ladder van beste werkgevers van Nederland. 

We bieden je: 

• Een leerzame werkomgeving in Amers-

foort met enthousiaste collega’s.  

• Werken met (internationale) partners en 

klanten van ons bedrijf.  

• Ruimte voor eigen ontwikkeling en 

ideeën.  

• Begeleiding en coaching door onze des-

kundigen op het gebied van meteorologie 

en scripting. 

• Stagevergoeding 

HydroLogic behoort tot de 

beste werkgevers van  

Nederland 

 

 

Geïnteresseerd? 

Kijk ook op www.hydrologic.nl voor meer informatie over ons bedrijf, de mensen die er wer-

ken en wat voor projecten we doen voor onze klanten.  

Neem voor meer informatie contact op met Francine Teeuwen via jobs@hydrologic.com, of bel 

met ons op kantoor in Amersfoort via: 033 4753535.  

Meteen reageren? Stuur je motivatiebrief met CV en cijferlijst naar hetzelfde e-mailadres. 

 

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

