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Bij BWZ Ingenieurs kun jij jouw kennis, ervaring en betrokkenheid volledig inzetten 
voor een duurzame toekomstbestendige leefomgeving in het landelijk en stedelijk 
gebied. Of het nu gaat om gebiedsinrichting, infrastructuur, watersystemen of 
waterveiligheid, de ingenieurs van BWZ werken het liefst aan complexe en 
multidisciplinaire inrichtingsprojecten die er toe doen.

Voor het team waterveiligheid zoeken wij een gedreven adviseur waterveiligheid en 
geotechniek. Je hebt hiervoor al aantoonbaar ervaring (> 5 jaar) opgedaan en een 
goede technische basis gelegd bij een ingenieursbureau, aannemer of 
overheidsinstelling. Je bent in staat om zelfstandig je werkzaamheden uit te voeren 
zoals het beoordelen en ontwerpen van zowel regionale als primaire keringen, het 
uitvoeren van zettingsanalyses en damwandberekeningen. Ook begeleid je junior 
medewerkers bij hun werkzaamheden en hun ontwikkeling. 

Bij BWZ ga je werken aan uiteenlopende watergerelateerde analyses en projecten. 
Variërend van geotechnische vraagstukken bij gebiedsinrichting tot beoordeling en 
ontwerp van waterkeringen. Jouw inzet en expertise worden een belangrijk onderdeel 
van ons enthousiaste team. In dit team staat van elkaar leren en samen optrekken om 
resultaten te bereiken centraal. Verder zijn er binnen BWZ Ingenieurs volop 
doorgroeimogelijkheden. Kortom we bieden je een werkomgeving waarin je veel kunt 
leren en door de korte lijnen en platte werkstructuur jezelf goed kunt ontwikkelen.

Ben jij de gedreven pro-actieve teamplayer die we zoeken? Wil je ook meer relevantie 
in je werk? Zoek je inspiratie van collega’s en projecten? Persoonlijk betrokken zijn van 
onderzoek en planvorming tot uitvoering en begeleiding? BWZ Ingenieurs biedt dit
en meer. Combineer dat met uitstekende arbeidsvoorwaarden, het voortdurend 
bouwen aan kennis en een inspirerende werkplek in een monumentale en toch 
modern ingerichte kantoorboerderij aan de Lek in Everdingen en je begrijpt 
waarom je  toekomstige zesentwintig collega’s zo bevlogen zijn.

Stuur je cv en motivatie aan info@bwz-ingenieurs.nl  
o.v.v. sollicitatie Adviseur waterveiligheid en geotechniek.  
Een rechtstreekse sollicitatie heeft onze voorkeur. Voor vragen  
naar aanleiding van deze vacature kun je contact opnemen met 
Levinus Boxhoorn, projectleider waterveiligheid; 06-2068 6860. 
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