Adviesbureau voor stedelijk waterbeheer en riolering zoekt:
Een PROJECTLEIDER…….
J en L DATAMANAGEMENT is een klein adviesbureau, gespecialiseerd in het oplossen van
vraagstukken voor (stedelijk) riolerings- en waterbeheer. De veranderende omstandigheden (klimaat,
verstedelijking, bodemdaling) maken dat het steeds lastiger wordt om goede oplossingen te vinden
voor het (afval)watermanagement in stedelijk gebied. Dit is ons speelveld! Wij analyseren de situatie,
adviseren, voeren berekeningen uit en ontwerpen oplossingen, werken graag samen zodat we met
elkaar tot goede oplossingen komen.
We maken waterstructuurplannen, (basis) rioleringsplannen, waterhuishoudingsplannen, meet-en
monitoringsplannen en bedenken processen om kennis en informatie te delen, zoals het Waterkaartproces. Creatief en buiten gebaande paden.
De functie
Je acteert als projectleider bij J en L Datamanagement in de advieswereld. Dat houdt in dat jij in staat
bent het hele speelveld te overzien; partijen bijeenbrengt, gevoel hebt voor bestuurlijke
verhoudingen, hun afzonderlijke belangen inschat en bruggen bouwt om alle partijen binnen het
project aangehaakt te houden.
Als projectleider is het je verantwoordelijkheid dat projecten binnen afgesproken tijd en financiële
kaders worden uitgevoerd. Je stelt offertes en projectplanning op; onderhoud klantcontacten en
bouwt deze verder uit; stuurt medewerkers binnen de projectteams aan, controleert de kwaliteit van
de geleverde producten en overlegt over de voortgang van de projecten met het management.
Jouw achtergrond
Je hebt:
• een afgeronde HBO-opleiding (bijvoorbeeld Van Hall Larenstein: Land en Watermanagement);
• kennis en ervaring met projectmanagement technieken;
• een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;
• aantoonbare affiniteit met waterproblematiek in het stedelijk gebied;
• drie tot vijf jaar werkervaring in een soortgelijke functie.
Waar ben je goed in?
Wij vinden het belangrijk dat je:
• je werkzaamheden nauwgezet en georganiseerd uitvoert;
• goede commerciële vaardigheden hebt;
• communicatief, sociaal vaardig en ondernemend bent;
• binnen het team coachend leiding geeft en inspireert;
• ontwikkelingen binnen het vakgebied volgt en integreert in de projecten;
• samenwerken is voor jou vanzelfsprekend.
Wat bieden wij?
Voor deze functie bieden wij als start een jaarcontract (24-32 uur), een prima salaris met
reiskostenvergoeding en een uitstekende werksfeer in een klein team, mogelijkheden voor groei en
ontwikkeling en ruimte voor eigen initiatieven.
Spreekt bovenstaande functie je aan dan zien we je graag!

Stuur je CV per e-mail naar Lilian van den Bosch (lvdb@jenldatamanagement) of bel voor een
afspraak of nadere informatie naar 050-5033660.
We werken op dit moment hard aan de uitbreiding van ons bedrijf en hebben plaats voor technisch
specialisten en adviseurs. Zie hiervoor de betreffende vacatures op Indeed en LinkedIn.

