Medior/Senior Adviseur Datamanagement Water
Als adviseur bij KYL adviseer je waterbeheerders op het gebied van datamanagement en
begeleid je de uitvoering van datamanagementprojecten. Samen met jouw collega adviseurs
verdiep je je in nieuwe ontwikkelingen en behoeftes en vertaal je deze naar een visie en
verbeterkansen. De reeds ontwikkelde KYL-concepten pas je toe en werk je met jouw kennis
en ervaring weer verder uit.
Jouw profiel
Wij zoeken een enthousiaste en gedreven verbinder die denkt vanuit kansen en
mogelijkheden. Je weet hiervoor draagvlak te creëren en bent ook in staat om die kansen
daadwerkelijk te verwezenlijken. Je bent klantgericht en zelfstandig, kunt goed organiseren en
houdt van samenwerken. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en stelt
hoge eisen aan jezelf en je omgeving.
Verder vragen wij:
• Een afgeronde wo opleiding op het gebied van Datamanagement, Geo-Information Science,
Watermanagement, Fysische geografie of gelijkwaardig.
• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in de water- en/of infrasector
• Kennis van datamanagementvraagstukken en uitdagingen van waterbeheerders
• Kennis van en ervaring met datamanagement, watermanagementprocessen en
Geografische Informatie Systemen
• Kennis van en ervaring met project management
• Bereidheid om te reizen binnen Nederland.
Wat kun je van ons verwachten?
Je maakt deel uit van een team van adviseurs in een werkomgeving waarin je veel vrijheid
krijgt om te ondernemen en te vernieuwen. Daarnaast bieden wij jou:
• Contract voor minimaal 32 uur per week
• Marktconform salaris gebaseerd op functieniveau en ervaring
• Secundaire arbeidsvoorwaarden op maat
• Diverse opleidingsmogelijkheden (bv. DAMA-DMBOK) en doorgroeimogelijkheden
• Collegiale werksfeer met kantoorhond en voetbaltafel
• Een prettig kantoor gelegen vlakbij het NS-station ’s-Hertogenbosch, maar ook de
mogelijkheid en voorzieningen om thuis te werken.
KYL: jouw nieuwe werkgever?
Door een steeds belangrijker wordende rol van het watermanagement groeit de vraag naar
snelle en betrouwbare waterinformatie en het goed organiseren hiervan. Apps en andere
slimme oplossingen om watergegevens, -informatie en -kennis op het juiste moment, op de
juiste plek te krijgen, worden steeds belangrijker. Wij hebben deze ontwikkeling aan zien
komen en zijn een prominente speler geworden in het organiseren van het datamanagement
bij waterbeheerders. De vraag naar onze activiteiten neemt sterk toe waardoor we op zoek zijn
naar meerdere creatieve adviseurs om het team te versterken.

Wij adviseren en ondersteunen Waterschappen, Rijkswaterstaat en andere water gerelateerde
organisaties zoals bijvoorbeeld Het Waterschapshuis en STOWA. De sleutelwoorden bij onze
dienstverlening zijn klanttevredenheid, oplossingsgerichtheid, creativiteit en samenwerking.
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.

