Waterprof is op zoek naar een:

Omgevingsmanager
Standplaats Utrecht, voor 32-36 uur per week.
Over ons
Waterprof werkt aan opdrachten op het gebied van water, klimaat, energie en omgeving. Wij
brengen beweging en versnellen samenwerking tussen mensen en organisaties die zich inzetten
voor een leefbare aarde. Wij geloven in de kracht van persoonlijke verbinding om het verschil
te maken.
Waterprof zoekt een collega die bijdraagt aan de professionalisering van onze dienstverlening
door ons met kennis en inzichten in het omgevingsmanagement nóg sterker te maken. Ben jij
die betrokken idealist, die de waarde van de omgeving en de stakeholders begrijpt en weet in
te zetten? Wil jij bijdragen aan de groei van Waterprof? Wil jij je ontwikkelen in een team met
gedreven collega’s? Reageer op deze functie, dan verwelkomen we jou binnenkort als onze
collega!
Wat ga je doen?
Als omgevingsmanager lever je binnen projecten jouw bijdrage aan de conditionering, het
bepalen van raakvlakken met de omgeving, het behartigen van omgevingsbelangen en het
onderhouden van relaties. Het uiteindelijke doel: een succesvolle uitvoering en een tevreden
omgeving! In onze projecten werken we aan complexe, water gerelateerde vraagstukken op
het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen, water en klimaat. Je geeft advies aan projectteams
over de projectomgeving en de verschillende stakeholders. Je brengt jouw ideeën en energie in,
draagt je inzichten over aan onze opdrachtgevers en aan de collega’s zodat we samen de
leefomgeving duurzamer maken. Met jouw inzichten en ervaring ben je in staat om ‘de boer op
te gaan’, je bent communicatief sterk en weet jouw inzichten laagdrempelig over te brengen
aan boeren, natuurbeheerders, omwonende en andere stakeholders.
Bij Waterprof werk je nauw samen in een team dat op dit moment bestaat uit tien adviseurs.
Dat geeft jou de mogelijkheid te ontdekken waar jouw kracht ligt. Op die energie en kracht
zetten we je in binnen onze projecten.
Concrete projecten waarop jij ingezet wordt:
• Omgevingsmanager van het versnellingsteam #elkedruppeltelt. Dit team bestaat uit
collega’s van Waterprof en Waterschap de Dommel. Samen werken wij aan het versterken
van de grondwaterreserves in het Dommelgebied door in de haarvaten van het
watersysteem maatregelen te nemen. Voordat wij maatregelen nemen overleggen we onze
plannen met de omgeving: boeren, inwoners en natuurorganisaties. Wij bespreken welke
impact onze plannen op hen hebben en of zij onze plannen kunnen aanscherpen met hun
terreinkennis (modellen weten tenslotte ook niet alles). De omgevingsmanager koppelt deze
informatie terug naar het versnellingsteam en zorgt ervoor dat de input in de projectplannen
wordt verwerkt. In deze rol wordt je ondersteunt door een junior omgevingsmanager.

• Jij vervult de rol van omgevingsmanagementadviseur bij verschillende andere projecten op
gebied van water en klimaat en water en energie. Jouw kennis en ervaring van
gebiedsprocessen en stakeholdermanagement zijn daarbij waardevol: jij gaat graag naar
buiten en zoekt de aansluiting tussen onze projecten en de stakeholders. Dit kan gaan over
dijkversterkingen, het tegengaan van droogte, klimaatadaptatie, etc. Je speelt hierin een
adviserende en uitvoerende rol waarin je met training en opleiding die rol verder
professionaliseert.
Je bent een Waterprof met:
• een afgeronde HBO/WO opleiding met een accent op klimaatadaptatie, watermanagement
of ruimtelijke ordening;
• Je vindt het werken met externe en interne stakeholders leuk en gaat graag naar buiten om
deze te ontmoeten;
• Je hebt ervaring met, en begrijpt de belangen van, boeren en natuurorganisaties;
• je hebt 3 tot 5 jaar werkervaring, bij voorkeur in de watersector;
• je weet je werk goed te presenteren en vertelt enthousiast over het resultaat. Je bent
communicatief sterk. Je vertaalt data naar informatie en begrijpt de belangen van boeren en
natuurorganisaties;
• visie, drive en energie om opdrachtgevers te helpen een volgende stap te zetten richting een
duurzame leefomgeving;
• teamgevoel en samenwerkingsgericht.
Wat bieden wij?
Waterprof biedt jou een afwisselende baan waarin jij jouw werkervaring vergroot en je
ontwikkelt tot senior omgevingsmanager. Je groeit als adviseur en ontwikkelt je skills op
advisering en samenwerking. Je werkt in een enthousiast team dat de komende periode gaat
groeien en waar jij mede invulling aan geeft. Het salaris is marktconform.
Naast je salaris hebben we bij Waterprof een aantal aanvullende arbeidsvoorwaarden.
Aanvullend op je salaris ontvang je:
- 8% vakantietoeslag, deze wordt uitgekeerd in de maand juni;
- Bijdrage om in te zetten voor pensioen, het bedrag staat in verhouding tot je salaris;
- Een eindejaarsuitkering die gebaseerd is op het geboekte resultaat over dat jaar;
- Thuiswerkvergoeding;
- NS Business card;
- Lunch op kantoor.
Naast de wettelijke vrije dagen heb je bij Waterprof recht op 5 weken verlof per jaar. Vrije
dagen zijn de wettelijke feestdagen inclusief bevrijdingsdag.
Jaarlijks passen we je salaris aan op basis van functioneren.

We hechten veel waarde aan persoonlijke ontwikkeling van je werk en van jezelf. Daarvoor
hebben we een ontwikkeltraject waarin we samen bespreken waarin jij je wilt ontwikkelen en
wat daarvoor nodig is aan coaching, training of opleiding.
Waterprof heeft een hecht team waarin we ook naast het werk samen optrekken. Teamleden
ondernemen onderling activiteiten (klimmen, spelletjes) of houden samen een borrel. In 2022
hebben we een geslaagd teamweekend gehouden.
Ben jij de betrokken Waterprof die wij zoeken?
Stuur je CV met motivatiebrief naar info@waterprof.nl. Voor meer inhoudelijke informatie kun
je contact opnemen met Wessel Kremer, wessel@waterprof.nl of 06-23 39 86 25

Wij geloven in de kracht van verbinding voor een leefbare aarde.
Wij verbinden ons, vóór en met de toekomstige generatie, persoonlijk aan mensen en organisaties om
met hen een blijvende bijdrage te leveren aan een mooiere, leefbare aarde.
Samen met onze klanten versnellen wij watertransities door complexe wateropgaven concreet te maken
op lokaal en regionaal niveau, door ruimte te geven aan ontwikkeling van talent en door praktijkkennis
te laten stromen.

