
 

 
Medewerker Helpdesk ICT 
 

AQUON is de ideale partner voor watergerelateerd onderzoek. Vanuit onze deskundigheid bieden wij dagelijks inzicht 

in waterkwaliteit voor onze aangesloten waterschappen in gebied Midden- en Zuid-Nederland. Samen werken we aan 

schoon water. Onze laboratoria staan in Tiel en Leiden.  

 

Je komt te werken binnen de afdeling Bedrijfsvoering, standplaats Tiel. In de afdeling Bedrijfsvoering zijn vrijwel alle 

staffuncties binnen AQUON ondergebracht: financiën, ICT, HR, communicatie, KAM, inkoop en facilitaire zaken 

 

Word jij onze nieuwe collega? 

Eerstelijns vragen oppakken op het gebied van ICT, daar krijg jij energie van. Deze functie wordt uitgeoefend bij een 

kennisorganisatie met een maatschappelijk karakter. AQUON is een heldere organisatie, met kennis en innovatie als 

drijvende kracht. 

 

Als Medewerker Helpdesk ICT ben je onderdeel van de afdeling bedrijfsvoering van AQUON en rapporteer je aan de 

Adviseur ICT. Verder werk je nauw samen met de andere ICT collega’s en met de Medewerker Helpdesk Facilitair.  

 

Wat vragen we van jou? 

• klant- en servicegericht  

• communicatief vaardig in woord en geschrift  

• gestructureerde en georganiseerde werkwijze, administratief vaardig 

• vaardigheid in het ondersteunen van gebruikers 

• affiniteit met ICT en (basis)kennis van beheertools 

• kennis van besturingssoftware van pc’s en telefoons  

• vaardigheid in het configureren van (bedrijfs)applicaties 

 

Wat ga je doen? 

Als Medewerker Helpdesk ICT ben je het eerste aanspreekpunt voor meldingen en klachten met betrekking tot ICT. Je 

registreert klachten en vragen en verzorgt een goede en tijdige probleemafhandeling. Je onderhoudt contacten met 

externe partijen (bijvoorbeeld telefonie) waarmee samengewerkt wordt en bent de schakel tussen de medewerkers 

van AQUON en de externe partij. Maandelijks evalueer je de vragen die binnengekomen zijn en zoek je naar manieren 

om veel voorkomende vragen te verhelpen of voorkomen. Dit doe je onder andere door handleidingen op te stellen. 

 

Naast de vraagstukken verwerk je ook de activiteiten die behoren tot de in- en uitdienstprocedure op het gebied van 

ICT. Denk hierbij aan het aanmaken of verwijderen van accounts voor bedrijfsapplicaties en het verzorgen van de 

uitgifte en inname van werktelefoons of laptops. Als Medewerker Helpdesk ICT verzorg je ook het basis functioneel 

applicatiebeheer van TimeTell en TOPdesk; zoals beheer van stamdata, accounts en standaard configuratie items. 

 

 

 



 

 

Prima arbeidsvoorwaarden 

Afhankelijk van je ervaring wordt het salaris bepaald. AQUON kent een werkweek van 36 uur en heeft verder flexibele 

arbeidsvoorwaarden, een goede pensioenvoorziening en opleidingsmogelijkheden. Het betreft een tijdelijk 

dienstverband voor een jaar evt. met zicht op verlenging. De standplaats voor de functie is Tiel. 

 

Overige zaken  

• Continuïteit in deze functie is gewenst. AQUON zoekt een kandidaat die de komende jaren in deze functie wil 

werken; 

• Het is de verwachting dat AQUON over ongeveer 3 tot 4 jaar verhuist naar een centrale locatie in het midden 

van Nederland. 

• Deze functie is voor een 0,7 a 0,8 FTE. AQUON heeft tevens de vacature uitstaan voor Medewerker Helpdesk 

Facilitair. Het hebben van affiniteit met Facilitair is een pre, aangezien je elkaar dient te ondersteunen. Er is in 

totaal 1,5 FTE beschikbaar.  

 

Interesse en solliciteren? 

Wil je meer weten over deze functie, bel dan met Lisa Bentschap Knook (06-12053802). Wil je meteen solliciteren, 

mail dan naar werken@aquon.nl. Solliciteren kan tot en met vrijdag 7 augustus 2020. 

 

Over AQUON 

AQUON is een organisatie voor wateronderzoek en -advies. Een ketenpartner voor de negen waterschappen en 

hoogheemraadschappen, maar ook voor gemeenten, rijksoverheid en bedrijven.  
 

Werken bij AQUON, dat is werken aan inzicht in waterkwaliteit. Daarbij streeft AQUON altijd naar verbinding: in de 

samenwerking met de klant, en binnen de organisatie. 
 

Met de inzichten vanuit AQUON kunnen waterschappen sturen op gezonde watersystemen. Zo creëren we samen een 

duurzaam leefgebied, veilig zwemwater en schoon oppervlaktewater.  
 

Want goed water is goed leven. AQUON draagt hieraan bij vanuit haar kernwaarden: samen, verantwoordelijk en 

professioneel. 

 

Voor meer informatie en onze bedrijfsfilm kijk je op aquon.nl. 

 

AQUON werft zelf. AQUON stelt er geen prijs op dat bedrijven op basis van deze advertentie ongevraagd hun diensten aanbieden. 
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