
 

 
VBA programmeur (tijdelijke opdracht)  
 

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 Chemie. Dit team is verantwoordelijk voor het onderzoek naar en de analyse van monsters 

op fysisch chemische, metalen, microbiologische en organisch gebied. 

 

 

Word jij onze nieuwe collega? 

Bij een data-gedreven afdeling, zoals op ons chemisch laboratorium, wordt veel data uitgewisseld tussen de 

verschillende systemen en analyseapparatuur. Om goed gebruik te maken van deze data, moet deze goed werkbaar 

gepresenteerd worden. Daarnaast worden bij uitwisseling ook altijd controles uitgevoerd en waar nodig informatie 

toegevoegd aan de data.  Door efficiëntieverbetering worden deze koppelingen regelmatig verbeterd en uitgebreid. 

Voor gebruik moet uiteraard met de analist samen een traject van controle en vrijgave worden gevolgd. 

 

Wat vragen we van jou?  

• HBO werk- en denkniveau 

• Een proactieve houding 

• Aantoonbare ervaring (>5 jaar) met VBA programmeren 

• Aantoonbare ervaring in het controleren en vrijgeven van de aangepaste koppelingen 

• Communicatief vaardig, je werkt samen met onze andere VBA programmeur en met onze Analisten 

• Ervaring met Microsoft Power BI tool is een pré 

 

Prima arbeidsvoorwaarden 

Het gaat om een tijdelijke functie voor 3 maanden van 30 tot 36 uur per week. Eventueel wordt de opdracht met nog 

3 maanden verlengd. Afhankelijk van je ervaring wordt het salaris bepaald. De werkzaamheden worden zowel in 

Leiden als in Tiel uitgevoerd, maar Tiel is jouw standplaats.  

 

Interesse en solliciteren? 

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

solliciteren, mail dan naar 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.  
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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/

