
 

 
Junior Adviseur Waterbodem 
 

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 in team Servicebureau bij de discipline Waterbodem Sdvies. Het Servicebureau is de intermediair 

tussen klant, potentiële klanten, de interne AQUON organisatie en leveranciers. De discipline Waterbodem Advies is 

verantwoordelijk voor de opdrachten van de waterbodemonderzoeken. 

 

Word jij onze nieuwe collega? 

Ben jij de proactieve Junior Adviseur Waterbodem, die energie krijgt van waterbodem projecten?  Binnen het 

Servicebureau zit jij dan helemaal op je plek. Jij doorloopt waterbodem projecten van A tot Z, je bewaakt de deadlines, 

beoordeeld de kwaliteit van rapportages en brengt jouw advies hierover uit.  

 

Wat vragen we van jou? 

• Een sterke persoonlijkheid waarmee je proactief zaken op pakt en evenwichtige beslissingen neemt  

• WO of HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een opleiding in de richting van civiele techniek of 

watermanagement  

• Projectmatig kunnen werken in teamverband 

• Flexibel en goed kunnen omgaan met werkdruk en deadlines 

• Sterke contactuele eigenschappen waarmee je een vakinhoudelijke bijdrage kan leveren aan je netwerk en 

aan zowel interne als externe werkgroepen 

 

Wat ga je doen? 

• Waterbodem projecten coördineren en plannen; 

• Bewaken van doorlooptijden en deadlines;  

• Rapportages beoordelen op kwaliteit; 

• Uitbrengen van adviezen op onderzoekstrategie en rapportages; 

• Bijdragen aan ontwikkeling van het team; 

• Inspelen op de ontwikkelingen omtrent waterbodemonderzoeken m.b.t. baggeren. 

 

Prima arbeidsvoorwaarden 

Afhankelijk van je ervaring wordt het salaris bepaald (binnen schaal 8). AQUON kent een werkweek van 36 uur en 

heeft verder flexibele arbeidsvoorwaarden, een goede pensioenvoorziening en opleidingsmogelijkheden. Het gaat om 

een fulltime functie. De standplaats voor deze functie is Leiden. 

 

Overige zaken  

• AQUON verhuist over ongeveer 3 tot 4 jaar naar een centrale locatie in het midden van Nederland.  

 



 

 

 

 

Interesse en solliciteren? 

Wil je meer weten over deze functie, bel dan met Robert-Jan van Hoogstraten (Manager Servicebureau 06-55344213) 

of Lisa Bentschap Knook(HR-medewerker 06-12053802). Wil je direct solliciteren, mail dan naar werken@aquon.nl. 

Solliciteren kan tot en met vrijdag 2 oktober 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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