
  
 

 

Biomatrix BV zoekt projectmanager! 
 

We zijn op zoek naar een projectmanager met ontwerpervaring in de 
ecologische sector om bij te dragen aan het onderzoeken, ontwerpen 

en ontwikkelen van nieuwe kansen op het gebied van ecologische 
placemaking met behulp van Biomatrix modulaire drijvende 

ecosystemen. 
 

 
 
 
Biomatrix ontwerpt, bouwt en installeert drijvende ecosystemen, die bijdragen aan de verbetering van de 
waterkwaliteit, waterzuivering, leefbaarheid voor de omgeving en het creëren van leefgebied en natuur. 
Met deze eilanden brengt ons team welvarende watergebieden tot stand in omgevingen met harde 
oevers, zoals in het stadscentrum, om zo Living Water Cities te helpen creëren: 
https://youtu.be/_fnddBFc-5c 
Wij zijn een hardwerkend en innovatief bedrijf die zich in de praktijkomgeving beweegt en zich richt op 
het integreren van technologisch en ecologisch inzichten om een nieuwe generatie 
infrastructuuroplossingen te bieden voor het herstellen van natuurlijke ecosystemen in de stedelijke 
omgeving: 
https://www.biomatrixwater.com/products-overview/ 

We zijn sinds 1999 actief in de ecologische engineeringsector en hebben in 2020 meer dan 900 drijvende 
ecosysteemmodules gebouwd binnen 35 verschillende projecten om florerende wetland-ecosystemen te 
creëren in stadscentra: 
https://www.biomatrixwater.com/news/ 
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Biomatrix BV is het Nederlandse zusterbedrijf van Biomatrix Water ltd gevestigd in Schotland. Biomatrix 
BV is opgericht eind 2020 en richt zich op uitbreidingsmogelijkheden in Noordwest-Europa. 

We zijn op zoek naar hardwerkende, praktische en toegewijde professionals uit de ecologische sector om 
ons team te versterken in dit spannende en uitdagende werk. Deze rol is onze eerste werving voor onze 
kantoorruimte op de Watercampus, te Leeuwarden. 

Je activiteiten bestaan voornamelijk uit het verkennen van mogelijke geschikte locaties, het werven van 
potentiële klanten en designs ontwerpen met SketchUp en Google Earth. Daarnaast zal je ook te maken 
hebben met het maken van offertes, logistieke werkzaamheden en het geven van presentaties. Ook zal je 
in de mogelijkheid moeten zijn om de potentiële project locaties te bezoeken en verkennen.  
 
Je zal deelnemen aan innovatieve projecten, verantwoordelijk zijn voor correspondentie en toezicht op 
installaties, samen met de vele andere taken die nodig zijn om een ecosysteem-infrastructuurproject te 
ontwikkelen en te bewerkstelligen. 

Gewenste vaardigheden: 

1. Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling, 
2. Digitale ontwerpervaring, Sketchup, AutoCAD, enz, 
3. Vloeiend in de Nederlandse en een uitstekende beheersing van de Engelse taal, zowel mondeling 

als schriftelijk, 
4. Ervaring in de architectuur/ landschapsarchituur/ stedenbouw en/of ecologisch ontwerp. 
5. Beheersing van Duits, Frans, of andere Noord-Westerse Europese talen zijn een pre.  
6. Ecologisch design / projectmanagement / technische projectervaring is een pre. 
7. Het is essentieel dat je goed georganiseerd bent, gedetailleerd te werk gaat en zelfstandig 

werkzaamheden kan uitvoeren. 
8. Uitstekende digitale vaardigheden vereist. 
9. Zelfverzekerd in presenteren en spreken voor klantgroepen, 
10. Je bent een energieke medewerker, praktisch, positief en innovatief. 

Beschikbaarheid: februari / maart startdata 2021 

Basislocatie. Het Water Campus Business Center 

Agora 48934 CJ Leeuwarden 

Salaris: marktconform op basis van werkervaring.  
 
Indien je geïnteresseerd ben in deze vacature, kan je een motivatiebrief (max. 1 pagina) en een CV sturen 
naar Jamie Gordon via jamie@biomatrixwater.com. Als u op de shortlist staat, nemen we contact met u 
op om een gesprek te plannen.  

mailto:jamie@biomatrixwater.com
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