
 

 
Laboratorium Ondersteuner   
 

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 bij de afdeling Chemie, standplaats Leiden.  

 

Word jij onze nieuwe collega? 

Ben jij de proactieve en nauwkeurige Laboratorium Ondersteuner? Binnen het team Chemie zit jij dan helemaal op je 

plek. Jij ondersteunt de Analisten bij het voorbereiden van analyses en zorgt ervoor dat het laboratorium klaar voor 

gebruik is.     

Wat vragen we van jou? 

• Nauwkeurige werker; 

• Affiniteit met Chemie; 

• MLO niveau 3 diploma is een pré;  

• Een proactieve houding. 

 

Wat ga je doen? 

Als Laboratorium Ondersteuner help je met klaarzetten, opruimen, wassen en afvoeren van emballage. Ook biedt je 

ondersteuning bij het voorbereiden van analyses, zoals bijvoorbeeld mengen en filtreren. Je ondersteunt de analisten 

waar dit nodig is.  

 

Prima arbeidsvoorwaarden 

De functie Laboratorium Ondersteuner is ingeschaald tussen €2.306,- en € 2.929,- bruto per maand (schaal 6). 

Afhankelijk van je ervaring wordt het salaris bepaald. 

 

Overige zaken  

• Standplaats van deze functie is Leiden.  

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

van Nederland. 

• Het betreft een functie voor 25 uur per week verdeeld over 4 of 5 dagen. 

 

Interesse en solliciteren? 

Wil je meer weten over deze functie, bel dan met Paul Maan, Manager Chemie (06-51682649) of Lisa Bentschap 

Knook (06-12053802). Wil je meteen solliciteren, mail dan naar werken@aquon.nl. Solliciteren kan tot en met vrijdag 

22 januari 2021.  
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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/

