
 

 
Senior Analist Chemie 
 

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 Fysische Chemie in Tiel. Dit team is verantwoordelijk voor het onderzoek naar en de analyse 

van monsters op fysisch chemische en microbiologische gebied. 

 

Word jij onze nieuwe collega? 

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een professionele senior analist met de ambitie om actief mee te werken aan 

zowel productie als de continue methode- en efficiëntieverbetering van AQUON. Daarbij is het enthousiasmeren en 

ontwikkelen van de analisten van groot belang. Je bent het aanspreekpunt op vakinhoudelijk gebied en ondersteunt het 

team met advies. De Senior Analist voert deels ook zelf (complexe) fysisch chemische analyses uit. Je bent een ‘mensen’-

mens met oog voor (het optimaliseren van) de processen.  

 

Wacht niet en solliciteer bij AQUON 

Heb jij, onder andere: 

• HBO werk- en denkniveau óf MBO-niveau met minimaal 10 jaar ervaring; 

• Een proactieve houding; 

• Aantoonbare ervaring (>5 jaar) met Fysisch Chemische en/of microbiologische analyses; 

• Ervaring in procesverbetering en het enthousiasmeren van de collega’s hierin; 

• Kennis van LIMS; 

• Je ben een verbinder, kunt mensen enthousiasmeren en adviseren. 

 

Wil je samenwerken met leuke collega’s in een ambitieuze organisatie, dan nodigen wij jou uit om te solliciteren.  

 

Prima arbeidsvoorwaarden 

Het gaat om een vaste functie voor 30-36 uur per week, met een proeftijd van een jaar. De functie Senior Analist is 

ingeschaald in schaal 8. Afhankelijk van je ervaring wordt het salaris bepaald. De standplaats voor deze functie is Tiel. 

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 Paul Maan, Manager Chemie (06-51682649) of Lisa Bentschap 

Knook,  HR (06-12053802). Wil je direct solliciteren, mail dan naar werken@aquon.nl. We ontvangen jouw sollicitatie 

graag uiterlijk 31 december 2020.  

 

 

 

 

 

mailto:werken@aquon.nl


 

 

 

 

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. 

 

http://www.aquon.nl/

