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BZ Ingenieurs & Managers zoekt een ondernemende adviseur stedelijk water  

  

BZ Ingenieurs & Managers is sinds 2003 sterk in water. Ons werk bevindt zich op het snijvlak van 

technische en organisatorische vraagstukken. Bij ons werken ingenieurs met een brede blik en 

projectmanagers met een technische achtergrond. We onderzoeken en adviseren over 

waterveiligheid en wateroverlast, managen projecten en processen, begeleiden onderzoek en 

innovatie en geven opleidingen en trainingen. We zijn vaak betrokken bij innovatieve projecten, 

zowel inhoudelijk als organisatorisch. We groeien en zoeken nieuwe collega’s!  

 

Wat ga je doen?  
Als adviseur stedelijk water werk je met ons aan vraagstukken op het gebied van stedelijk water, 

riolering, (grond)wateroverlast en klimaat. Je doet onderzoek en draagt zorg voor onderbouwde 

adviezen. Je levert een actieve bijdrage aan het uitbouwen van onze adviesdiensten. Je hebt 

natuurlijk contact met opdrachtgevers, je schrijft projectvoorstellen en presenteert de resultaten. Je 

verzorgt de projectleiding en begeleidt junior adviseurs.  

 

Wat vragen we?  
We zoeken een ondernemende adviseur stedelijk water met hart voor inhoudelijk onderzoek en 

advies. Je wilt bovenal uitmuntende kwaliteit leveren voor je opdrachtgevers. 

Je hebt een civieltechnische of hydrologische opleiding en enkele jaren werkervaring. Uiteraard 

schrijf en spreek je uitstekend Nederlands. Je bent enthousiast, analytisch en oplossingsgericht. En 

bovenal ben je een sociale en gezellige collega.   

 

Wat hebben we te bieden?   
We bieden je vrijheid, verantwoordelijkheid en uitdaging. Je hebt de ruimte om de functie naar jouw 

wens nader in te vullen. We werken in een hecht team veel samen: met jouw kennis en ideeën gaan 

we samen met onze expertise en netwerk mooie projecten uitvoeren! Je kan daarbij actief bijdragen 

aan de groei van BZ. 

We vinden een goede balans tussen werk en privé erg belangrijk. Daarnaast hechten we aan een fijne 

werksfeer. Natuurlijk krijg je een uitstekend salaris voor je werkzaamheden.   

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Johan Bouma via 06-29085700. 


