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Word jij enthousiast van het adviseren bij vraagstukken op het gebied van water? Wil jij je 
expertise inzetten voor innovatieve projecten rond wateroverlast en droogte? En zo meewerken 
aan het klimaatbestendig maken van de steden in Nederland? Dan ben jij onze match, want 
 

Wij zoeken een adviseur (grond)water 
 
Wat ga je doen? 
Je werkt aan je eigen projecten op het gebied van stedelijk water,  (grond)wateroverlast en 
klimaatbestendig maken van de steden. Je doet grondig onderzoek en adviseert je klant hierover. 
Samen met je collega’s zorg je ervoor dat je kwaliteit levert aan onze klanten. Voorbeelden van 
projecten zijn: onderzoek grondwaterstanden in relatie tot klimaatverandering, het maken van 
hemelwaterstructuurplannen en bepalen van de risico’s van droogte in de bebouwde omgeving. 
 
En wat nog meer? 
Naast je eigen projecten willen we graag dat je actief meewerkt aan het verbeteren en uitbouwen 
van onze adviesdiensten en organisatie.   
 
Wie zoeken we? 
We zoeken een ondernemende adviseur water met hart voor inhoudelijk onderzoek en advies. Je 
wilt bovenal uitmuntende kwaliteit leveren voor je opdrachtgevers. Je hebt een civieltechnische of 
hydrologische HBO/WO opleiding en enkele jaren werkervaring. Je bent analytisch, oplossingsgericht 
en hebt goede adviesvaardigheden. En bovenal ben je een enthousiaste en gezellige collega! 
 
Wat bieden we jou? 
Een baan in een kleine organisatie met veel mogelijkheden en vrijheid. Mogelijkheden om jezelf 
verder te ontwikkelen en projecten te doen die aansluiten bij jouw wensen. Daarnaast krijg je de 
vrijheid om je werkuren (24-40 uur) flexibel in te richten om zo te zorgen dat je een goede werk – 
privé balans houdt. Maar ook bieden we je een uitstekend salaris, een eigen opleidingsbudget, 10 
leuke collega’s, samenwerken in een hecht team en een fijne informele werksfeer. 
 
Wie zijn wij? 
BZ Ingenieurs & Managers is een jong groeiend bedrijf en 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 (innovatieve) projecten en processen, begeleiden 
onderzoek en innovatie en geven opleidingen en trainingen. Bij alles staat het leveren van kwaliteit 
voorop.   
 
Interesse? 
Mail je CV met korte motivatie naar johan.bouma@bzim.nl. Twijfel je of we een match zijn? Kom dan 
eerst een kop koffie drinken, praten we er dan verder over. Je bent van harte welkom. Bel me voor 
een afspraak of meer info, Johan Bouma 06-29085700. 


