Vacature: Projectleider water
Wil jij jouw organisatorische talent inzetten in projecten op gebied van water? En heb je affiniteit
met techniek? Dan ben jij de spil tussen theorie en praktijk en zoeken we jou!

Wat ga je doen?
Als projectleider houd je je bezig met de realisatie van projecten op gebied van waterbeheer. Dit
kunnen aanleg- of onderhoudsprojecten zijn van allerlei water-assets, zoals dijken, waterwegen, maar
ook waternatuur of stedelijk water. De projecten vinden plaats binnen de organisatie van onze
opdrachtgevers: vaak waterschappen of Rijkswaterstaat. Je hebt een sturende rol in het project en je
levert een technisch-inhoudelijke bijdrage. Er is ruimte om te groeien en te ontwikkelen. In je werk
word je ondersteund door collega-projectmanagers.

Wat vragen we?
We zoeken een projectleider met HBO/Universitaire opleiding (civiele techniek, watermanagement, of
iets soortgelijks). Je kunt goed organiseren, hebt oog voor belangen en bent een echte verbinder.
Omdat we de relatie met de praktijk niet willen verliezen, vinden we het ook belangrijk dat je een
technische affiniteit met water hebt. Daardoor kun je goed schakelen tussen theorie en praktijk en ben
je een gesprekspartner voor alle spelers in een project. Bij voorkeur heb je een aantal 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 bieden we jou?
We bieden jou vrijheid, verantwoordelijkheid en uitdaging in een platte en open organisatiecultuur. Je
krijgt de ruimte om de functie naar jouw wens nader in te vullen. Binnen onze organisatie vinden we
een goede balans tussen werk en privé erg belangrijk. Daarnaast hechten we veel waarde aan een fijne
werksfeer. Natuurlijk krijg je een marktconform salaris voor je werkzaamheden.

BZ Ingenieurs & managers
We zijn sinds 2003 sterk in water. Ons werk begeeft zich op het snijvlak van techniek en management.
We zijn onder andere bedreven in het managen van integrale projecten of programma’s rond aanleg
of onderhoud van water en omgeving. Naast de beheersing van tijd, geld en kwaliteit, sturen we op
begrip onder stakeholders. Projecten waarin de spelers elkaar beter begrijpen, kennen meer draagvlak
en hebben minder knelpunten in uitvoering.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Caspar ter Brake via caspar.ter.brake@bzim.nl of
via 06-53825286.
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