
 

 
Aquatisch Ecoloog / Hydrobioloog 
 

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

in waterkwaliteit voor onze negen  waterschappen in Midden- en Zuid-Nederland. Samen werken we aan schoon 

water. Onze laboratoria staan in Tiel en Leiden.  
 

Je komt te werken in het team Hydrobiologie. Al het leven in en om het water is onze passie. Ons team biedt via 

adviezen en rapportages inzicht in biodiversiteit en waterkwaliteit. De basis van dat inzicht komt uit veldkennis, 

monstername, soortenkennis, determineren, kennis van het watersysteem en het voedselweb.  

De samenwerking met team Chemie, team Monstername en Logistiek en de ecologen van de waterschappen levert een 

integraal inzicht in de waterkwaliteit op. Dit inzicht ondersteunt de waterschappen bij het bepalen van 

beheermaatregelen. 
 

Word jij onze nieuwe collega? 

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Wil je bijdragen aan inzicht in de kwaliteit van de watersystemen beheerd 

door onze negen waterschappen? Ons doel is om met de waterschappen te komen tot leefgebieden waarin 

waterplanten en waterdieren floreren en zo onze leefomgeving verrijken. Houd jij van samenwerken? Ben je flexibel, 

resultaatgericht en bezit je adviesvaardigheden? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Wat vragen we van jou? 

Je hebt: 

• HBO of WO werk- en denkniveau; 

• Minimaal vier jaar relevante werkervaring; 

• Ervaring met integraal werken en watersysteemdenken; 

• Ervaring als adviseur in de waterwereld; 

• Uitstekende kennis van macrofyten en daarnaast kennis van macrofauna; 

• Een geldig rijbewijs en een zwemdiploma. 

Wat ga je doen? 

Als Aquatisch Ecoloog / Hydrobioloog ben jij verantwoordelijk voor het geven van inzicht in waterkwaliteit en advies. 

Dat geeft onze waterschappen een basis voor het waterbeheer en voor informatie verstrekking over de waterkwaliteit 

aan de ingezetenen van onze waterschappen. Je doet veldwerk, determineert, rapporteert en geeft advies. Jij bent 

samen met jouw collega’s altijd op zoek naar hoe het werk beter en slimmer kan en je neemt initiatief. Jij vormt een 

schakel tussen het veld en het waterbeheer en bent goed op de hoogte van (beleids)ontwikkelingen in de 

waterkwaliteitswereld.  

 

Wil je samenwerken in een ambitieuze organisatie, dan nodigt AQUON jou uit om te solliciteren.  

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 dienstverband van 

32 – 36 uur per week. De standplaats voor de functie is Leiden. 

 



 

 

 

 

 

Interesse en solliciteren? 

Wil je meer weten over deze functie, bel dan met Hans Massop, Manager Hydrobiologie (06-20293071) of Lisa 

Bentschap Knook, HR-medewerker (06-12053802). Wil je meteen solliciteren, mail dan uiterlijk 27 oktober naar 

werken@aquon.nl onder vermelding van vacaturenummer 2020-01. 

 

Over AQUON 

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