WIJ ZOEKEN EEN STARTENDE ADVISEUR WATERBEHEER (M/V)
In onze adviesgroep Water en klimaat hebben wij ruimte voor een nieuwe collega. In
deze groep werken we in Nederland en in het buitenland aan advisering en onderzoek
over neerslagbelasting, inrichting, normering en toetsing van regionale watersystemen
en optimalisatie van watersystemen (denk bijvoorbeeld aan Slim Watermanagement).
Hierbij is er ruim aandacht voor de veranderingen die klimaatontwikkeling en ruimtelijke
inrichting met zich meebrengen.
Je taken zijn:






het uitvoeren van hydrologische en hydraulische analyses op het gebied van waterbeheer;
bieden van slimme en praktische adviezen en oplossingen;
het actief bijdragen aan de ontwikkeling van de adviesgroep Water en klimaat;
mogelijk het uitvoeren van werk in het buitenland in korte, maar eventueel ook langere
missies.

Om deze functie goed te kunnen vervullen dien je:



gedreven, enthousiast en pro actief te zijn, steeds op zoek naar kansen om jezelf en
collega’s verder te brengen;



het leuk te vinden om kennis te delen met collega’s en opdrachtgevers en graag samen te
werken;





en groot belang te hechten aan het leveren van kwaliteit;
een relevante opleiding te hebben genoten op academisch niveau;
affiniteit te hebben met het werken met relevante software zoals modelpaketten en GIS.

Wij bieden onder meer:



ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid, ruimte om te ondernemen vanuit een
kennisbasis;





de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen met trainingen, cursussen of coaching;
een hechte, maar relaxte werkomgeving zonder drempels;
enthousiaste collega’s om mee samen te werken om inhoudelijke complexe vraagstukken
te vertalen naar praktische toepassingen.

Deze vacature betreft in principe een voltijds dienstverband, maar een deeltijdsverband van 80% is
bij ons altijd bespreekbaar. Voor nadere informatie over de functie kun je bellen met het hoofd van
de adviesgroep, Susanne Groot, 0320 294243. Je sollicitatie en CV kun je tot 15 september sturen
naar Postbus 2120, 8203 AC Lelystad, t.a.v. mevrouw C. Franco of per e-mail naar
personeelszaken@hkv.nl.

Op www.hkv.nl berichten wij ook over deze vacature.

