Hydraulicus-Watermanagement

Wie zijn we ?

Wie zoeken we?

Bureau Cnockaert - Urban Engineering geeft vorm aan dorpen en
steden. Urban Engineering blijft groeien want de nood is hoog
om blauw-groen te ontwerpen! Daarom zijn wij op zoek naar een
hydraulicus - Watermanagement dit voor publieke als in de private
sector.

Je hebt een master in de Industriële Wetenschappen, Geografie
of Bio-ingenieurswetenschappen of een andere technische opleiding met een uitgesproken belangstelling voor hydraulica of
hydrologie.



Wat is je rol binnen het team?
Als Projectleider Hydraulicus - Watermanagement sta je in voor
het ontwerp van systemen voor waterbeheersing en dit in de
publieke als in de private sector. Je bent hierbij verantwoordelijk
voor volgende taken:








Je visualiseert verschillende systemen voor
waterbeheersing (rioleringen, waterlopen,
bufferbekkens, infiltratiesystemen,..) met bijzondere
aandacht voor milieu, klimaat en duurzaamheid.
Afhankelijk van de opdracht begin je ofwel van een
blanco blad, ofwel vanuit een bestaand concept.
In samenwerking met het modelleringsteam bouw je
de hydraulische modellen op en rapporteer je over de
resultaten van je onderzoek aan de opdrachtgever-klant.
Je maakt gebruik van rioleringsdatabanken en
modelleringssoftware om de werking van die systemen
te analyseren en te berekenen.
Je volgt de trends op vlak van klimaat adaptief
ontwerpen en je denkt actief mee over verbeteringen in
de ontwerpfase. Tijdens interne vergaderingen wordt in
het team aan kennisdeling gedaan.
In jouw rol werk je nauw samen met tal van collega’s uit
verschillende disciplines zoals met de Projectleider Infra,
Urban Designer, de Landschapsarchitect, de Technisch
Ontwerper,.. en je rapporteert aan de bestuurders.




Je hebt bij voorkeur ervaring opgebouwd binnen de
sector of hebt een sterke interesse om te werken
binnen een studiebureau met een unieke insteek.
Kennis van het softwarepakket Infoworks, Sirio en/of
Qgis is een pluspunt.
Je bent van nature een teamplayer. Je bent sterk in het
gebruik van je analytisch vermogen alsook bezit een
goed ruimtelijk en technisch inzicht.
Vernieuwende technische oplossingen die
klimaatvriendelijk zijn en meedragen aan leefbare
publieke ruimtes zitten in je genen en je bloed.

Wat bieden we ?









Je krijgt de verantwoordelijkheid over de aan jouw
toegewezen projecten op vlak van Watermanagement.
Je krijg je de mogelijkheid om expert te worden binnen
het domein Hydraulica in de organisatie.
Je kan meeschrijven aan het groen-blauw verhaal om
water te integreren in onze leefomgeving, waardoor
jouw bijdrage in duurzaamheid wezenlijk zichtbaar
wordt.
Je komt terecht in een familiale, mensgerichte en
stimulerende werkomgeving met aandacht voor
zelfontwikkeling en een gezonde balans tussen werk en
privé.
Je kan rekenen op een doorgedreven opleiding en
ondersteuning van hulpvaardige collega’s.
Je ontvangt een aantrekkelijk salarispakket aangevuld
met tal van extralegale voordelen. De organisatie is
bereikbaar met openbaar vervoer en fietsen naar het
werk wordt sterk gestimuleerd.

Interesse ?
Mail je motivatiebrief en CV naar ann.cnockaert@cnockaert.be Tot binnenkort?

