KYL is een onafhankelijk adviesbureau dat opereert op het snijvlak van watermanagement en
Geo-ICT. Onze missie is om watermanagement processen te verbeteren door het organiseren
van een optimale geografische informatievoorziening. KYL richt zich hierbij specifiek op:
•
•
•

Organiseren “Data op orde”
Implementatie en begeleiding
Visualisatie en communicatie

Wij werken voor waterschappen, waterleidingbedrijven en andere watergerelateerde
organisaties zoals bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, Het Waterschapshuis en Deltares. Wij kennen
de uitdagingen van deze organisaties en adviseren hen bij het organiseren van de
informatievoorziening. Onze sleutelwoorden hierbij zijn klanttevredenheid, innovatie, creativiteit
en samenwerken.
KYL groeit en is op zoek naar een innovatieve en creatieve consultant die mee wil helpen in
het verder uitbouwen van onze werkzaamheden.
De functie
Als consultant bij KYL maak je deel uit van een groep consultants die voor de watersector
creatieve oplossingen bedenkt op het gebied van datamanagement, visualisatie en
communicatie. Je adviseert waterbeheerders en begeleidt de implementatie van Geo-ICT
projecten. Samen met jouw collega’s van KYL en andere deskundigen verdiep je je in nieuwe
ontwikkelingen en behoeftes en vertaal je deze naar een visie en kansen voor toekomstige
projecten.
Wij vragen
Wij zoeken een enthousiaste vernieuwer en verbinder met een academisch werk- en
denkniveau. Je denkt vanuit kansen, weet hiervoor draagvlak te creëren en bent ook in staat
om die kansen daadwerkelijk te verwezenlijken. Je bent klantgericht, kunt goed organiseren en
houdt van samenwerken. Je stelt daarbij hoge eisen aan jezelf en je omgeving.
Ook ken je de vraagstukken en de uitdagingen van waterbeheerders en ben je in staat om
hierbij te ondersteunen door middel van het adviseren over en begeleiden van Geo-ICT
oplossingen. Je bezit een eigen netwerk binnen de watersector en hebt uitstekende
communicatieve vaardigheden.
Wij bieden
KYL biedt een zeer uitdagende werkomgeving in één van de mooiste industriële panden van ’sHertogenbosch. We werken binnen een hecht team waarbij onze klanten, collegialiteit,
kennisontwikkeling en plezier centraal staan. We bieden jou een uitgebreid pakket uitstekende
arbeidsvoorwaarden dat je flexibiliteit biedt in ontwikkeling, geld en tijdsbesteding.
Interesse?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sjaak van Popering op telefoonnummer
06 - 55 20 10 24. Je schriftelijke sollicitatie kun je per e-mail toezenden aan info@kylbv.nl.

