Adviesbureau gespecialiseerd in stedelijk waterbeheer en riolering zoekt:
TECHNISCH SPECIALISTEN……
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, zodat we gezamenlijk met onze
opdrachtgevers tot goede oplossingen te komen.
Door toenemende vraag hebben wij drie vacatures voor (junior) technisch SPECIALISTEN in het
vakgebied riolering en stedelijk waterbeheer (24-32 uur).
•

•

•

Specialist data-analyse, gegevensbeheer en GIS
➢ Ben je een kei in het analyseren van gegevens dan kun je aan de slag met het analyseren
van metingen in het rioolstelsel; het programmeren van tools om meetreeksen te
bewerken en het presenteren van de resultaten met een GIS
Specialist rioolbeheer en rioolontwerp
➢ Weet je veel over de techniek van rioolstelsels en/of rioolbeheer dan kun je aan de gang
met rioolbeheersystemen en het ontwerpen van (nieuwe )rioolstelsels.
Specialist modelleren water- en rioleringssystemen.
➢ Is hydrologie of hydraulica jou kennisgebied dan ga je modelleren met hydraulische
rekenprogrammatuur als SOBEK.

De functie
Als specialist bij ons bedrijf ga je bijvoorbeeld aan het werk met basisrioleringsplannen,
waterhuishoudingsplannen, watersysteemanalyses en rioleringsontwerpen. Je werkt nauw samen met
andere specialisten en adviseurs in het projectteam. Je voert berekeningen uit, vervaardigd tekeningen
en gisbestanden, analyseert metingen, stelt rapportages op, maakt ontwerpen van rioleringen en bent
verantwoordelijk voor de opbouw van rioolbeheerbestanden.
Jouw achtergrond
Om in aanmerking te komen voor een van deze functies verwachten wij:
• een afgeronde HBO-opleiding (riolering, watermanagement of hydrologie);
• een goede beheersing van de Nederlandse taal;
• aantoonbare affiniteit met waterproblematiek in het stedelijk gebied;
• 3 - 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie. Voor de junior functie(s) is ervaring niet
noodzakelijk; ook starters kunnen reageren.
Waar ben je goed in?
Tevens vinden wij het belangrijk dat je:
• je werkzaamheden nauwgezet en georganiseerd uitvoert;
• uitstekend kunt omgaan met Microsoft Office producten Word en Excel (Acces is een pré).
• ontwikkelingen in het vakgebied volgt en integreert in de projecten;
• door kennisdeling het niveau binnen de organisatie verhoogd;
• collegiaal bent en kunt functioneren in teams.
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, met ruimte voor eigen
initiatieven.
Spreekt bovenstaande functie je aan dan zien we je graag. Stuur dan je CV per e-mail naar Lilian van
den Bosch (lvdb@jenldatamanagement) of bel voor nadere info naar 050-5033660.
Binnen J en L Datamanagement hebben wij momenteel ook vacatures voor een projectleider en een
adviseur. Zie hiervoor onze andere vacature-teksten.

