Werk met water
Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot deel van Groningen en Noord-Drenthe voor droge
voeten, voldoende en schoon water. Voor onze 300 medewerkers gaat een gezonde en
toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving van de circa 400.000 inwoners in ons gebied
boven alles.
Het waterschap is een aantrekkelijke werkgever maar daarnaast ook een aantrekkelijk leerbedrijf en
dit willen we graag naar buiten brengen.
Wij zijn voor een afstudeeropdracht in het studiejaar 2019/2020 op zoek naar een enthousiaste en
leergierige vierdejaars student

HBO Civiele Techniek
Inhoud van de functie
Je bent werkzaam in het proces Watersystemen en Waterveiligheid. Je komt in aanraking met
verschillende aspecten van het werk, waaronder watergangen, kanalen, gemalen, stuwen, dijken, etc.
Naast het meedraaien in het team ben je bezig met je eigen afstudeeronderzoek. Je
afstudeeronderzoek zal onderdeel zijn van de gebiedsinrichting Zuidelijk Westerkwartier. In deze
gebiedsinrichting worden waterbergingen in combinatie met natuurgebieden gerealiseerd. Je zal je
bezig houden met het besluitvormingsproces met betrekking tot de inzet van deze
waterbergingsgebieden. Hoe de opdracht er precies uit gaat zien hangt ook af van je eigen wensen en
mogelijkheden. Neem je initiatief, dan kun je veel bij ons leren.
Wat vragen wij van jou?
Wij zoeken een enthousiaste vierdejaars student Civiele Techniek met veel interesse voor het
waterschapswerk, waarbij weg- en waterbouw veel toegepast wordt. De theorie die je op school hebt
geleerd pas je toe in de praktijk. Je bent flexibel, doelgericht en weet van aanpakken. Je staat open
voor feedback en bent niet bang om vragen te stellen en op mensen af te stappen.
Wat kan jij van ons verwachten?
• Een prettige leeromgeving met uitdagingen, die open staat voor nieuwe ideeën;
• Een afwisselend takenpakket;
• Zorgvuldige begeleiding;
• Een stagevergoeding van € 403,95 bruto per maand bij een volledige werkweek.
Zie jij jezelf op deze plek?
Ben je enthousiast en herken je jezelf in de gevraagde eigenschappen? Stuur je motivatie en CV naar
stage@noorderzijlvest.nl.
Wil je meer informatie?
Voor meer informatie over de vacature dan kun je terecht bij Menno van der Meer, tel. 050-304 8315
of Maurice Lunenborg, telefoonnummer 050-304 8388. Als je meer wilt weten over waterschap
Noorderzijlvest kijk dan op http://www.noorderzijlvest.nl

