
 

 
Assistent Manager 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. Eind 2024 opent een centrale laboratoriumlocatie in Houten. 

 

De afdeling Chemie verricht chemisch en microbiologisch onderzoek. Dit betreft waterkwaliteitsonderzoek op basis 

van fysisch-chemische, organische, metalen en microbiologische samenstelling. Dit dient ter ondersteuning van het 

beleid en de doelstellingen van de waterschappen. In het verlengde daarvan wordt onderzoek gedaan voor projecten 

van wederzijds belang van overheden zoals overige waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten.  

 

Word jij onze nieuwe collega? 

Wij zijn op zoek naar ondersteuning van de manager binnen de afdeling Chemie voor de locatie Leiden. Ben je op zoek 

naar een nieuwe uitdaging? Wil je een afwisselende en dynamische baan? Ben je een organisator die mensen weet te 

coachen en stimuleren? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Wat vragen we van jou? 

Heb jij, onder andere: 

• HBO/WO werk- en denkniveau 

• Peoplemanager-skills zoals kunnen coachen, begeleiden, motiveren en inspireren 

• Ervaring met het leiden van complexe trajecten, grote verbetertrajecten (projectleider) 

• 3-5 jaar relevante werkervaring 

• Kennis van LIMS  

• Een chemische achtergrond is een pré 

Wat ga je doen? 

Als Assistent Manager Chemie ondersteun je de manager bij de leidinggevende taken en ben je een belangrijk 

aanspreekpunt voor het team. Je denkt continue mee over verbetertrajecten en hebt een procesmatige rol. Op het 

gebied van kwaliteit en beheer ben je verantwoordelijk voor de opstelling en de uitvoering van de jaarplanning. In 

afstemming met de KAM, regel je de audits en signaleer je evt. afwijkingen en stuur je preventief en actief bij. Je hebt 

een procesmatige rol m.b.t. de juiste data. 
 

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

Prima arbeidsvoorwaarden 

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 tijdelijk 

dienstverband voor een jaar met mogelijkheid tot verlenging. Je bent werkzaam op onze laboratoriumlocatie Leiden.  

 

 

 

 

 



 

 

Interesse en solliciteren? 

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

 

Bekijk onze bedrijfsfilm 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/

