
 

 
Medewerker Centrale Monster Ontvangst   
 

AQUON is de ideale partner voor water gerelateerd 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. Het is de verwachting dat AQUON over ongeveer 3 à 4 jaar 

verhuist naar haar nieuwe locatie in Houten. 

Je komt te werken bij het Servicebureau van AQUON, binnen de afdeling Centrale Monster Ontvangst in Leiden.  
 

 

 

 

 

Word jij onze nieuwe collega? 

Ben jij proactief en werk jij nauwkeurig? Dan zit jij binnen het team Centrale Monster Ontvangst in Leiden 

helemaal op je plek. De medewerker CMO ontvangt en controleert alle water- en bodemmonsters, waarna ze 

worden vrijgegeven voor intern of extern onderzoek op het laboratorium. Ben jij secuur en heb je affiniteit met 

laboratoriumprocessen? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 

Wat vragen we van jou? 

• Flexibele inzetbaarheid, werkdagen zijn tussen 07.00 en 22.00 uur, en in de toekomst, ook in het weekend 

• MBO+ werk- en denk niveau, bijvoorbeeld afgeronde MLO (Middelbaar Laboratorium Onderwijs) 

• Nauwkeurige werkhouding  

• Je houdt van aanpakken, een teamplayer, je ziet altijd een oplossing en je bent een doorzetter. 

• Je bent beschikbaar voor 32-36 uur per week 
 

Wat ga je doen? 

We gaan voor 100% kwaliteitscontrole. Dat betekent dat jij een actieve bijdrage levert aan kwaliteitsverbetering, 

meedenkt over optimaliseringen en deze ook doorvoert in het proces. Samen met je collega’s ontvang je monsters en 

controleer je ze met de opdracht. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de administratieve verwerking en de 

verzending van de monsters. 
 

Prima arbeidsvoorwaarden & overige zaken 

• De functie is ingeschaald in schaal 6 en het salaris ligt tussen € 2.356,- en €2.979,- bruto per maand op basis 

van een full time dienstverband. Afhankelijk van je ervaring wordt het salaris bepaald. 

• Wij zoeken een collega voor onze locatie in Leiden.  

• Het betreft een contract voor een half jaar, met mogelijkheid tot vast dienstverband.  

 

Interesse en solliciteren? 

Wil je meer weten over deze functie, bel of mail dan met Rachel Kiers, Recruiter, (06-18709355 of werken@aquon.nl). 

 

 

 

 

Voor een goed beeld van het totale proces bij de CMO kun je deze video bekijken.  

 

https://vimeo.com/345933118


 

 

 

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/

