Senior adviseur water en klimaatadaptatie
Wil jij als senior adviseur water en klimaatadaptatie het jouw vakgebied binnen Cleverland op de
kaart zetten en de wereld van morgen mooier maken?
Wij zijn op zoek naar een echte specialist, iemand die ons kan helpen met specifieke kennis op het
gebied van (stedelijk) water, riolering, klimaatadaptatie, groen. Jij bent een echte adviseur, je weet
waar je over praat en kan een gedegen advies opstellen. Je denkt mee om de wereld van morgen
duurzamer en mooier te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan klimaatadaptieve of groene
oplossingen. Je vindt het leuk om jouw expertise in te brengen in onze projecten en kijkt graag
verder dan je neus lang is.
Naast het meedenken in onze lopende projecten zet jij je netwerk in, zodat je samen met ons
salesteam in kunt spelen op relevante kansen op de markt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een
project op het gebied van stedelijk water en klimaatadaptatie die jij op kunt pakken.
Dit is wat voor jou als je…
• Op zoek bent naar een baan met veel
eigen verantwoordelijkheid en
vrijheid
• Een echte expert bent, die het leuk
vindt om zijn kennis en advies te
delen met onze collega’s
• Wilt meedenken om de wereld van
morgen groener en mooier te maken.

En juist niet als jij…
• Graag denkt en handelt volgens de
gebaande paden
• Liever niet mee wilt denken in het
organiseren en vinden van je eigen
projecten en opdrachten
• Jij terecht wilt komen in een kant en
klare organisatie, waarin alles vast
staat en je je daar ook aan moet
houden

Jij past bij Cleverland als…
… jij graag samen werkt met verschillende mensen. Je bent een gezellig en energiek persoon, die
zich open durft te stellen naar jouw collega’s. Je denkt graag met een ander mee en bent van
nature ondernemend. Je bezit uitstekende adviesvaardigheden en bent een echte specialist in
jouw vakgebied. Verder voldoe jij aan de volgende eisen:
•

Je hebt minimaal een HBO-diploma civiele techniek, watermanagement of riolering

•

Je hebt minimaal 10 jaar ervaring in het werkveld

•

Je hebt kennis van UAV-GC en RAW projecten

•

Je hebt een integrale blik op het stedelijk waterbeheer, riolering, groen, duurzaamheid en
klimaatadaptatie

•

Je hebt aantoonbare ervaring met projectmatig werken en bent gericht op samenwerking
in een team

•

Je hebt kennis en ervaring met hydraulisch rekenwerk van rioleringsstelsels

•

Je hebt ervaring in het opstellen/ondersteunen van BRP’s (basisrioleringsplan) en vGRP’s
(verbeterd gemeentelijk rioleringsplan).

Dit is Cleverland
Cleverland is een eigenzinning ingenieurs- en adviesbureau, met projecten van de plan- tot en met
de beheerfase. Onze collega’s werken in verschillende vakgebieden en voor verschillende
opdrachtgevers binnen het ruimtelijk domein. Wat ons bindt is onze ambitie om de buitenruimte
elke dag mooier, leuker en duurzamer te maken. We vinden het daarnaast belangrijk dat we ons
werk leuk vinden. Dat zoeken we in de manier waarop we samenwerken, kennis delen en de
manier waarop we samenzijn op kantoor.

En dit krijg je van ons terug
Wij geloven erin dat talent de vrijheid en de ruimte moet krijgen om buiten kaders te denken en
om eigenwijs te zijn. Dat we, door vindingrijk en nieuwsgierig te zijn, steeds betere oplossingen
voor onze klanten vinden. Maar we geloven vooral in jouw kwaliteiten en jouw vermogen om zelf je
manier van werken en agenda te bepalen. Dat betekent dat je werk gaat doen waar jíj helemaal in
op kunt gaan, met de vrijheid om zelf te ondernemen.
Zo zorgen we ervoor dat jij blijft groeien. Daarvoor geven we alle ruimte en ondersteuning. Maar
we vinden vooral dat werk leuk moet zijn; daarom vinden we humor, eigenwijsheid, en
nieuwsgierigheid misschien nog wel belangrijker. Maar bovenal krijg je van ons een plek waar jij je
ruimte hebt om te zijn die je wil zijn.
Naast een fantastische werkomgeving mag jij het volgende verwachten:
• Een aantrekkelijk salaris, aansluitend bij jouw kennis en ervaring mét goede
pensioenregeling
• Een vast contract
• Een laptop en telefoon zodat jij overal je werk goed kunt doen
• Een jaarlijks opleidingsbudget, wat jij naar eigen inzicht kunt inzetten
P.s. Ja, “een aantrekkelijk salaris” is breed, daar zijn we ons van bewust. Echter kiezen wij er voor om hier geen
bedragen te noemen, eigenwijs als wij zijn. Omdat jij meer bent dan dat getal op je loonstrook en jij niet in
een hokje bent te stoppen. We willen je niet ontmoedigen of juist afschrikken om op onze vacature te
reageren. Hebben wij echt een match? Dan komen we hier zeker weten uit, beloofd.

