
 

 

Adviseur Business Control  (24 uur 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? 

Ben je een analytische bedrijfseconoom  die het leuk vindt om inzicht te krijgen in complexe materie? Ben je 

bovendien een stevige communicator en een procesverbeteraar? Dan is dit de baan voor jou! 

Wat vragen we van jou? 

AQUON doet er toe en jij doet er toe, samen maak je het verschil. Je wordt gehoord. In deze functie laat je je op een 

gezonde manier gelden. Je hebt veel formele maar ook informele invloed, je werkt op kracht, liever niet op macht.  

Herken jij jezelf in de meeste van de volgende punten, dan komen we graag met je in contact: 

• Afgeronde bedrijfseconomische opleiding op HBO- of WO-niveau, gecombineerd met een brede, 

bedrijfskundige interesse; 

• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring, waardoor je beschikt over een brede ervaring en een natuurlijk 

overwicht; 

• Kennis van gegevensanalyse en rapportage, bij voorkeur kennis van Power BI, Excel-VBA of SQL; 

• Communicatief sterk in de Nederlandse taal in woord en geschrift, overtuigend tot op directieniveau; 

Daarnaast past het bij jou om zaken te initiëren, op te pakken én af te ronden. Ben jij een doorzetter, proactief en 

enthousiasmerend. Jij gaat op je doel af en werkt analytisch en resultaatgericht. Je geeft gevraagd en ongevraagd 

advies en denkt graag mee. 

Wat ga je doen? 

Binnen AQUON heeft Business Control een unieke positie. Je zorgt voor diepgaand inzicht in het functioneren van de 

organisatie en al haar processen, zowel financieel als anderszins. De doelstelling hiervan is om knelpunten in de 

organisatie te kunnen herkennen, benoemen en bij te dragen aan de oplossing ervan. Denk hierbij aan verhoging van 

de efficiency, betere kwaliteit, hogere klanttevredenheid of verlaging van bedrijfsrisico’s, wat uiteindelijk zal leiden tot 

betere organisatieresultaten. 

Je werkzaamheden zullen in hoofdlijnen bestaan uit: 

• Vertalen van strategische (organisatie-)doelstellingen naar meetvariabelen en KPI’s; 

• Uitvoeren en optimaliseren van het proces van verzamelen, bewerken en analyseren van de financiële en 

operationele uitkomsten van de activiteiten van AQUON; 

 

 



 

 

• Definiëren, opstellen en voortdurend optimaliseren van rapportages en analyses ten behoeve van directie, 

management en bestuur;  

• Uitbrengen van gevraagd en ongevraagd advies over resultaten, processen en risico’s, op basis van jouw 

bevindingen. 

In deze brede, parttime functie heb je intensief contact binnen alle afdelingen en onderdelen van de organisatie en 

ben je sparringpartner op  management en/of directie niveau. Je maakt onderdeel uit van de afdeling Bedrijfsvoering  

en werkt nauw samen met de Controller, adviseur  Financiën en MT-leden. Je rapporteert aan de Manager 

Bedrijfsvoering. Wil je werken met collega’s in een ambitieuze organisatie? Dan nodigen wij jou uit om te solliciteren! 

Prima arbeidsvoorwaarden 

De functie is ingeschaald in schaal 11 €3.685,- tot €5.145, van de cao Werken voor Waterschappen. Afhankelijk van je 

ervaring wordt het salaris bepaald. AQUON kent een werkweek van 36 uur en heeft verder flexibele 

arbeidsvoorwaarden, een goede pensioenvoorziening, mogelijkheid tot deels thuiswerken en 

opleidingsmogelijkheden. Het betreft een dienstverband van 24 uur per week, het rooster is in overleg te bepalen.   

 
Overige zaken  

Het is de verwachting dat AQUON eind 2024 verhuist naar een nieuwe (centrale) locatie in Houten.  

Interesse en solliciteren  

Wil je meer weten over deze functie, bel dan met Martin Ester, Manager Bedrijfsvoering (06-34532203) of met Lisa 

Bentschap Knook, HR medewerker (06-12053802). Wil je meteen solliciteren, mail dan naar werken@aquon.nl. 

Reageren kan tot en met 15 augustus. De gesprekken staan gepland op 23 (eerste gesprek) en 30 augustus (tweede 

gesprek). Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

 

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. 

 

 

 

https://vwvw.nl/cao/arbeidsvoorwaarden
mailto:werken@aquon.nl
http://www.aquon.nl/

