
Trainee Watersystemen
NWT

Aanvraag: 10385

Standplaats: Noord Holland

Niveau: WO

Salarisindicatie: ter bespreking

Opdrachtgever

Voor een oer-Hollands en grensverleggend waterschap zoeken wij een
Trainee Omgevingsmanager (vaar)wegen. Deze organisatie combineert
de eeuwenoude zorg voor waterveiligheid met de nieuwste technieken
en (water) managementinzichten. De organisatie zorgt voor veilige
waterkeringen, schoon en voldoende oppervlaktewater en het beperken
van wateroverlast. Daarbij houdt ze rekening met het veranderende
klimaat, zoekt samenwerking met vele partners en blijft in gesprek met
de omgeving.

Werkzaamheden

De trainee krijgt een rol in het onderzoek naar de veerkracht van het
watersysteem. In overleg met de programmamanager wordt zijn of haar
rol nader ingevuld.
In algemene zit krijgt de trainee te maken met:
-intellectuele uitdaging in het kader van de watersysteemstudie,
-praktisch kennis over het watersysteem,
-ervaring met het organiseren en op orde houden van data,
-uitdaging in het vinden van handelingsperspectief en draagvlak,
-werken in een team.

Eisen

Eind 2017 wordt het programma wateroverlast afgerond en is het
watersysteem op een niveau waarbij het voldoet aan de normen voor
wateroverlast en inundatie. Maar het klimaat verandert sneller dan we
dachten. Er wordt daarom een nieuwe watersysteemstudie gestart,
waarbij het hele systeem doorgerekend wordt op veerkracht. Voor het
doorrekenen gebruiken we nieuwe rekentechnieken (3Di), we brengen
de basisinformatie op orde, werken aan het ontsluiten van informatie
voor derden en denken na over maatregelen (handelingsperspectief).

Deze transitie brengt een grote omslag mee in zowel techniek als
organisatie en proces. In dit proces met Deltares, Nelen en Schuurmans,
Hydrologic en HKV, bovendien sluiten we aan op landelijke
ontwikkelingen in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke
adaptatie.

Werkervaring

Je beschikt over een afgeronde WO opleiding, bijvoorbeeld op het
gebied van watermanagement en beschikt over maximaal 2 jaar
werkervaring. Je bent daarnaast analytisch en goed in het leggen van
verbindingen binnen de organisatie.

Informatie

Meer informatie over het Nationaal Watertraineeship is te vinden op
onze website. Heb je vragen, neem dan contact op met Helen van
Zundert, Naomi Timmer of Ralph Wesseling via 070-3319949


