
 
 
Stad Gent stelt meer dan 4000 mensen tewerk om haar beleid te vertalen naar een optimale dienstverlening. 
Maak ook jij binnenkort deel uit van dit team? 
 
Momenteel zijn wij op zoek naar: 

 
ecohydroloog (m/v/x)  
contractueel – Groendienst – niveau A 

 

jouw functie: De stad kent steeds grotere uitdagingen. Toekomstmodellen die de gevolgen van de 
klimaatverandering inschatten, voorspellen hevigere en meer regenval. De nood aan bijkomende 
infiltratiezones is hoog, de ruimte beperkt. Hoe infiltratie en ander ruimtegebruik mogelijk maken, is een grote 
uitdaging voor de Stad. Vele ogen zijn op de groenzones gericht m.b.t. dit vraagstuk. Daarnaast is er ook de 
vraag om meer waterelementen in de groenzones en het openbaar domein te integreren als verkoelend 
element. Vanuit jouw expertise ondersteun je de Groendienst om zich grondig en vanuit een integrale 
benadering op deze uitdaging voor te bereiden. 
 

voorwaarden:  

 ofwel een master of science in de geologie, master of science in technology for integrated water 
management, master of science in water resources engineering, master of science in de 
bioingenieurswetenschappen: land- en waterbeheer, bos- en natuurbeheer, landbeheer of 
milieutechnologie, master of science in bioscience engineering: agro- and ecosystems 

 ofwel 1 jaar relevante professionele werkervaring in de ecohydrologie (relatie water, bodem, ecologie) 
 
ons aanbod: 

 een job in Gent  

 afwisselende functie-inhoud, diverse contacten en autonomie 

 bruto startloon van 3.046,98 euro per maand 

 eventueel meerekenen van relevante anciënniteit 

 een contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur 

 extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering 

 aantrekkelijke vakantieregeling en heel wat opleidingsmogelijkheden 

 gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding 
 
interesse? 

 bekijk alle informatie over deze vacature (de functie, voorwaarden en selectieprocedure) op deze 

webpagina http://bit.ly/ecohydr-27aug18-an 

 solliciteer online  

 ten laatste op 27 augustus 2018 
 
Dienst Selectie en Mobiele Ploeg - tel. 09 266 75 60 - vacatures@stad.gent - www.stad.gent/solliciteren 
 
Gent gaat voluit voor gelijke kansen! Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten ongeacht leeftijd, 
geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz.  
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