
Vacature Adviseur Kust & Zee 
WaterProof Marine Consultancy & Services BV. 

 

 

 

 

 
Oktober 2019 

  



20191004_Vacature_Adviseur_Kust_en_Zee  Pagina 2/3 

1 VACATURE ADVISEUR KUST & ZEE 

1.1 WATERPROOF BV 

WaterProof Marine Consultancy & Services BV. is een specialistisch adviesbureau voor de mariene sector. 

Wij richten ons zowel op specialistische advisering als het verlenen van (meet)diensten. Vanuit een breed 

profiel adviseren wij klanten bij de voorbereiding en uitvoering van projecten op zee en in de kustzone. 

WaterProof BV. biedt integrale en oplossingsgerichte dienstverlening. De klant staat in onze aanpak 

centraal en onze motivatie is om projecten mogelijk te maken. We investeren in professionaliteit en 

geloven alleen met kwaliteit voor klanten van waarde te kunnen zijn.  

Wij zijn een jong groeiend bedrijf en zijn op zoek naar een adviseur Kust & Zee. In ons werkveld Kust & 

Zee staat de interactie tussen land, water en het ecosysteem centraal. Onze medewerkers hebben 

grondige wetenschappelijke kennis van de fysica van deze interacties en zetten deze kennis op praktische 

wijze bij projecten in. Ze werken aan de ontwikkeling en toepassing van vooroplopende kennis op het 

gebied van hydromorfologie en mariene biologie.  

Onze projecten kenmerken zich door een hoogwaardige en specialistische aanpak. Onze informele 

cultuur kenmerkt zich door doelgerichtheid, nieuwsgierigheid, dynamiek en innovativiteit. 

1.2 FUNCTIEOMSCHRIJVING 

We zoeken een Adviseur Kust & Zee die zijn inhoudelijke kennis weet te vertalen in goed onderbouwde 

adviezen voor onze klanten. Je bent sterk in het analyseren en doorgronden van waterbouwkundige 

vraagstukken en kunt dit op een goede leesbare manier rapporteren en op een aansprekende manier 

overbrengen aan onze klanten. Je staat open voor nieuwe Kust- & Zee gerelateerde technische 

onderwerpen en bent goed in het snel vergaren van nieuwe kennis. 

Daarnaast ben je praktisch ingesteld en vind je het leuk om metingen op zee of in de kustzone uit te 

voeren. Je hebt bij voorkeur affiniteit met aan het mariene milieu gerelateerde natuurkundige aspecten 

zoals bijvoorbeeld onderwatergeluid. 

We zoeken een veelzijdig adviseur die een universitaire opleiding heeft afgerond in bij voorkeur de 

richting Civiele techniek, Fysische Oceanografie of aanverwante opleidingen. We zoeken een kandidaat 

met 5-10 jaar werkervaring, bij voorkeur in een commerciële adviesomgeving. 

1.3 WAT BIEDEN WIJ? 

Werken bij WaterProof kenmerkt zich door een academische sfeer, open uitwisseling van ideeën met 

focus op kwaliteit en creativiteit. Ons bedrijf is nog jong waardoor de lijntjes kort zijn en de communicatie 

in een informele sfeer plaatsvindt. 

Door de diversiteit van onze projecten ga je naar verwachting aan verschillende kust & offshore 

gerelateerd projecten in binnen- en buitenland werken. De specialisten van WaterProof werken nauw 

samen met zeer ervaren experts, waarmee we ons richten op kennisontwikkeling en overdracht.  
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In onze advieswerkzaamheden streven wij ernaar om veldbezoeken/metingen in onze projecten te 

betrekken om praktisch systeembegrip als sterke basis voor onze advisering te kunnen borgen. We zien 

een rol voor de kandidaat om daarin bij te dragen. 

We zijn gehuisvest in ons kantoor in Lelystad in Flevo Marina Trade Center, een inspirerende locatie aan 

het water die past bij ons werkveld. 

We bieden een marktconform salaris en goede op de persoonlijke situatie afgestemde secundaire 

arbeidsvoorwaarden. 

1.4 WAT VRAGEN WIJ? 

▪ Academische opleiding Civiele techniek, Fysische Oceanografie of een andere relevante opleiding; 

▪ Allround adviseur die open staat voor nieuwe, onbekende uitdagingen en een breed werkveld; 

▪ Sterk analytisch vermogen; 

▪ Praktisch & technisch aangelegd; 

▪ Open en geïnteresseerde houding naar collega’s en klanten. Open staan voor feedback en daar naar 

handelen, maar ook zelf feedback aan anderen geven; 

▪ Passie voor kust en zee; 

▪ Uitstekende kennis van Matlab, ervaring met Delft3D/ Waqua is een pré; 

▪ Relevante werkervaring van 5-10 jaar in het werkveld Kust & Zee, bij voorkeur in een commerciële 

adviesomgeving; 

▪ Uitstekende beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal. 

1.5 CONTACT 

Bent je naar aanleiding van bovenstaande vacature geïnteresseerd in deze functie, dan vragen wij je 

vriendelijk een motivatiebrief + CV te sturen aan: 

Luitze Perk 

Adviseur Kust & Zee 

luitze.perk@waterproofbv.nl  

WaterProof Marine Consultancy & Services BV. 

IJsselmeerdijk 2 

8221 RC Lelystad  
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