
 

 

Data Engineer – 36 per week  

 
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 binnen de afdeling Bedrijfsvoering, standplaats Tiel. In de afdeling Bedrijfsvoering zijn vrijwel alle 
staffuncties binnen AQUON ondergebracht: financiën, ICT, HR, communicatie, KAM, inkoop en facilitaire zaken.  

 
Word jij onze nieuwe collega? 
Zet jij graag je tanden in vraagstukken in complexe datalandschappen en wil je je hierin in snel tempo ontwikkelen? 
Heb jij praktijkervaring met het toegankelijk maken van gestructureerde en ongestructureerde data en het modelleren 
van gegevensuitwisseling tussen informatiesystemen? Wil jij graag samenwerken met leveranciers en collega’s 
om een robuust dataplatform te ontwikkelen? Dan is de functie van Data Engineer bij AQUON jou op het lijf 
geschreven!  
  
Als Data Engineer ben je onderdeel van de afdeling bedrijfsvoering en rapporteer je aan de business controller. Verder 
werk je nauw samen met de adviseur ICT, twee applicatiebeheerders en een Medewerker Helpdesk ICT. 
 

Wat vragen we van jou? 

• Minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;  

• Ervaring met het opzetten van een data architectuur en infrastructuur;  

• Kennis over data extractie en transformatie tools, data warehouses en data modellen; 

• Goede kennis van Power BI, SQL, API’s;  

• Kennis over hoe cloud technologie werkt (en waarom);  

• Je werkt graag mee aan innovatieve projecten;  

• Je bent een teamspeler en sparring partner. 

Ook ben je een energieke en enthousiasmerende persoonlijkheid en stel jij je proactief en doelgericht op. Je beschikt 
over analytisch denkvermogen en denkt liever in oplossingen dan in problemen. 
 

Wat ga je doen? 
Je bent sparring partner en klankbord voor de Adviseur Business Control, maar ook voor andere collega’s en 
vakdisciplines binnen de organisatie. Je vertaalt de informatiebehoefte naar datamodellen met de benodigde 
brongegevens van diverse databases uit verschillende platformen. Je implementeert en levert informatieproducten 
door het aanmaken van rapporten of dashboards.  
 
Daarnaast bied je technische ondersteuning en advies aan innovatieve projecten op het gebied van data-inwinning en 
databeheer. Je kunt hierbij denken aan het ontwikkelen van een gegevensplatform voor sensormonitoring, waarbij 
interne en externe databases worden gekoppeld voor het ontsluiten van informatie. Je zoekt daarbij afstemming met 
de ICT-afdelingen van waterschappen. 
  
Ook is het van belang om de ontwikkelingen op het gebied van(big)data niet uit het oog te verliezen. 
 
 
 
 



 

 
Je voornaamste taken bestaan uit:   

• Creëren van real time reports / dashboards;  

• Combineren van interne en externe bronnen;  

• Het maken van scripts voor het halen van de benodigde data uit diverse databases vanuit verschillende 
platforms;  

• Het ontwikkelen van data stromen voor gestructureerde en ongestructureerde data;  

• Meebouwen aan datalandschap en cloudoplossingen;  

• Het adviseren van collega’s, opdrachtgevers en partners hoe het beste data te structureren en op te slaan, 
om data real-time inzichtelijk te maken;  

• Beheren en optimaliseren van datastromen en datawarehouse.  

 
Prima arbeidsvoorwaarden 
De functie Data Engineer is ingeschaald in schaal 9. 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 functie 36 uur, het rooster is in overleg te bepalen.   

Overige zaken  
Het is de verwachting dat AQUON eind 2024 verhuist naar een centrale locatie in Houten.  

 
Interesse en solliciteren? 
Wil je meer weten over deze functie, bel dan met Lisa Bentschap Knook, HR-medewerker (06-12053802) of Jasper Hol, 

Data Engineer (06-42199336). Wil je meteen 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.  

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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