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Bijdragen aan het 
oplossen van  

waterproblemen 
 
 

HydroLogic zet ICT- en  

waterkennis in om  

waterbeheerders te  

voorzien van slim  

watermanagement  

oplossingen die werken.   

 

Wij bieden informatie, ken-

nis en tools waarmee  

waterbeheerders de juiste  

beslissingen kunnen nemen 

en deze goed uit kunnen  

leggen, de mogelijkheden 

van het watersysteem  

optimaal kunnen benutten 

en daarmee kunnen zorgen 

voor voldoende schoon  

water en een verbeterde  

waterveiligheid.  

 

Vanuit historische panden 

in het centrum van  

Amersfoort en Delft  

werken we met 40  

medewerkers aan  

toonaangevende projecten 

op het gebied van  

klimaatverandering en  

watermanagement. Deze  

projecten doen wij in het  

binnen- en buitenland.  
 

HydroLogic behoort tot de 
beste werkgevers 

Wie zoeken we?  
Een fulltime kracht, met een afgeronde HBO of WO Informatica opleiding en het talent 
om slimme webapplicaties te bedenken en te ontwikkelen. Een nieuwe collega, met 
gevoel voor ondernemerschap en de sociale vaardigheden om intensief met collega’s 
en klanten te kunnen werken. Iemand met enthousiasme voor de ontwikkeling van 
webapplicaties en mobiele applicaties en de bijbehorende grafische en design aspec-
ten. We verwachten van jou: 

• Passie voor web- en mobiele applicaties, vormgeving en soepel werkende 
userinterfaces. 

• Toewijding bij het ontwikkelen van softwareoplossingen tot commerciële ap-
plicaties. 

• Zelfstandigheid en het goed in teamverband kunnen werken. 
• Gestructureerde werkwijze en interesse in Agile methoden (SCRUM, DSDM). 
• Goede schrijfvaardigheden in Nederlands en Engels. 

 
We ontwikkelen onze SaaS oplossingen met Visual Studio en .NET Framework 4.0, 
gebaseerd op web-services in een Cloud-omgeving. De belangrijkste programmeerta-
len en technieken zijn: C#, JavaScript, HTML, CSS, ASP.NET, SOAP, WCF, LINQ, En-
tity Framework, WMS, MySQL. 
 
Jouw taken 
Je wordt betrokken in alle projectstadia: van idee ontwikkeling tot en met de imple-
mentatie van software voor onze klantengroep van 100 gemeenten en 14 waterschap-
pen in Nederland. Je werkt aan internationale projecten. Je ontwikkelt in multidisci-
plinaire teams en in samenspraak met onze klanten interactieve applicaties. Je werkt 
samen met andere marktpartijen en onderzoekers aan oplossingen voor waterbeheer. 
 
Wat bieden wij? 
Een professionele omgeving met focus op slimme oplossingen, hoge kwaliteit en hoge 
medewerkerstevredenheid. Uit onafhankelijk onderzoek van ‘Great Place to Work’ 
blijkt dat wij tot de beste werkgevers van Nederland behoren. En verder: 

• Uitdagende ICT-projecten om ernstige waterproblemen de wereld uit te hel-
pen. 

• Ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling door middel van interne en 
• Externe opleidingen. 
• Supervisie en coaching door senior collega’s. 
• Laptop, mobiele telefoon en mobiel internet. 
• Een marktconform salaris en een goed pakket aan secundaire arbeidsvoor-

waarden. 
 
Interesse? 
Kijk op www.hydrologic.nl/vacatures voor meer informatie over deze vacature en ons 
bedrijf. Neem voor meer informatie over de vacature contact op met Arnold Lobbrecht 
via jobs@hydrologic.com, of bel 033 4753535. Stuur je motivatiebrief met CV en cijfer-
lijst t.a.v. dr.ir. A.H. Lobbrecht naar hetzelfde e-mailadres. 

 

  Vacature 
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