Bouw mee aan het Vlaanderen van morgen
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken doet Vlaanderen bewegen: langs de weg, over het water
en door de lucht. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken staat voor een duurzame ontwikkeling
van de mobiliteit in Vlaanderen. Het realiseert heel wat projecten en biedt daarnaast beleidsondersteuning op het vlak van mobiliteit, verkeersveiligheid, investering, beheer en exploitatie van de transport- en
de haveninfrastructuur. Het Departement is dringend op zoek naar (m/v):

adviseur-ingenieur waterbeheer

Afdeling waterbouwkundig laboratorium – Borgerhout contractueel – onbepaalde duur (ref. vac. 22544)
Jouw functie: Je staat in voor het opstarten, uitvoeren, begeleiden en/of evalueren van
onderzoeksprojecten en advies in verband met waterbeheerstudies. Je werkt mee aan de visie
van de onderzoeksgroep, coördineert of begeleidt een aantal onderzoekers en vertegenwoordigt
het Waterbouwkundig Laboratorium op technische evenementen. Hiernaast ondersteun je de
permanentiewerking die instaat voor de opmaak en interpretatie van hydrologische voorspellingen voor
de verspreiding van hoogwaterberichten en laagwaterberichten.
Jouw profiel: Je hebt een masterdiploma in de (bio)ingenieurswetenschappen, bij voorkeur met
specialisaties in hydraulica en hydrologie. Je hebt minimum 6 jaar relevante ervaring.

Wil je op de hoogte blijven van vacatures bij Mobiliteit en Openbare Werken?
Surf naar www.bouwmeeaanvlaanderen.be
Wij bieden jou:
een boeiende job met een afwisselend takenpakket •
contract onbepaalde duur • aantoonbare functierelevante
privé-ervaring kan worden verloond tot max. 15 jaar. •
een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie
en die permanente verbetering van de dienstverlening
nastreeft • gratis woon-werkverkeer met het openbaar
vervoer • een hospitalisatieverzekering en een
aantrekkelijke vakantieregeling.

Interesse in gelijkaardige functie in andere domeinen:
• sediment en morfologie van kust, estuarium en
waterlopen
• monitoring en metingen
• waterbouwkundige constructies
• fysische schaalmodellen
• nautische studies
• schipvaartkundigheid?
• hydraulica

Interesse?
Een uitgebreide functiebeschrijving met voorwaarden
vind je op www.bouwmeeanvlaanderen.be.
Meer weten over het waterbouwkundig laboratorium:
www.watlab.be.

Neem gerust contact met
fernando.pereira@mow.vlaanderen.be.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

