Werk jij graag op het snijvlak van organisatieverandering, procesverbetering en ICTsystemen, bezit jij een ‘harde’ kant én ‘zachte’ kant, ben je creatief en een kartrekker?
Lijkt het jou mooi om te werken voor een organisatie die zich dag in dag uit bezighoudt
met enorm belangrijk werk, namelijk de waterkwaliteit van Nederland?
Lees dan nu verder!

Projectleider ICT | AQUON | 24-36 uur per week |
max. € 66.066,- bruto per jaar (36 uur) | Tiel
Jouw uitdaging als Projectleider ICT
Als Projectleider ICT is het jouw uitdaging om ICT-projecten en daarbij veranderingen binnen AQUON en onze
werkprocessen succesvol te leiden. Het werken op het snijvlak van organisatieverandering, procesverbetering en
toepassing van ICT-systemen is echt ‘jouw ding’. Afstemming met de interne maar vooral ook externe partijen,
leveranciers en ketenpartners is de sleutel tot succes. Dit proces beheers je tot in je haarvaten!
Daar waar jij je als projectleider richt op de ‘harde’ kant (ratio, technologie, planning, mijlpalen) van de verandering
met ICT, het ontwikkelen en bouwen van de ICT-oplossing, richt jij je aandacht en acties ook op de ‘zachte’ kant
(emotie, mens, leerproces, gedrag) van verandering met ICT. Het is essentieel dat jij je collega’s enthousiast maakt en
eventuele weerstand tegen verandering weg neemt.
Eigenaarschap, vasthoudendheid en het helpen van de koers uit te zetten en vast te houden zijn competenties die jou
niet vreemd zijn. Je trekt de kar bij het maken van investeringsvoorstellen en business cases, het opstellen van
functionele eisen en wensen, doen van aanbestedingen (in samenwerking met onze Adviseur Inkoop en extern
adviesbureau), het (door)ontwikkelen van applicaties, de aanschaf van nieuwe softwarepakketten en het begeleiden
van implementatietrajecten. Kortom, als projectleider biedt AQUON jouw een veelzijdige uitdaging!

Waar kom je te werken?
Je maakt deel uit van het team Bedrijfsvoering, afdeling ICT. Onze afdeling voert regie op het technische, het
infrastructurele en het applicatiebeheer van ons applicatielandschap. Het uitvoeren van sleuteltaken doen we zelf.
Onze leuke en hechte afdeling bestaat momenteel uit twee applicatie- en databasebeheerders, twee data engineers,
een helpdeskmedewerker en een Adviseur ICT. Wij zijn naast de Projectleider ICT ook nog op zoek naar meer
enthousiaste nieuwe (ICT) collega's.

Wat vragen we van jou?
Heb je, onder andere:
• HBO werk- en denkniveau;
• een afgeronde hbo-/wo-opleiding richting informatica, business & IT, technische bedrijfskunde of
vergelijkbaar;
• ervaring met het ontwikkelen/implementeren van IT-systemen en het creëren van draagvlak;
• ervaring met het coachen van teams en individuen bij complexe veranderingen;
• kennis en werkervaring op het gebied van projectmanagement. Een combinatie van traditioneel
projectmanagement en agile/scrum/DevOps een pré is;
• kennis van en ervaring met waterschappen en hoogheemraadschappen is een pré.
Qua persoonlijkheid ben je:
• een stevige persoonlijkheid die optimistisch, enthousiast en energie gevend is;
• besluitvaardig: je hebt doorzettingskracht en je bent resultaatgericht;
• proactief: je gaat actief op zoek naar mogelijkheden om jouw doelen te bereiken;
• een verbinder, bruggenbouwer en inspirerende teamspeler met eigen mening;
• overtuigend en kun je weerstanden ombuigen naar het positieve.

Wat bieden we jou?
Wij bieden jou een trotse, innovatieve en kwaliteit gedreven organisatie waar de communicatielijnen kort en direct
zijn en wij vol passie bezig zijn met ons vak. Een klantgerichte organisatie waarbinnen jij met je collega’s, ieder vanuit
zijn of haar specialisme, enorm belangrijk werk doet. Namelijk werken aan de waterkwaliteit van Nederland.
Natuurlijk kun je ook rekenen op prima flexibele arbeidsvoorwaarden. De functie van Projectleider ICT is ingeschaald
in schaal 10 van de CAO Werken voor Waterschappen. Afhankelijk van je ervaring wordt het salaris bepaald, met een
bruto maximumjaarsalaris van € 66.066,- voor 36 uur per week, inclusief 21% individueel keuzebudget. Dit
keuzebudget bedraagt 21% van het bruto maandsalaris en kun je onder andere inzetten voor vakantietoeslag,
eindejaarsuitkering of het kopen van extra vakantiedagen.
AQUON kent een werkweek van 36 uur, een moderne reis- en/of thuiswerkkostenvergoeding, goede
pensioenvoorziening bij het ABP en mogelijkheid tot (gedeeltelijk) thuiswerken. Uniek zijn de persoonlijke
ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden waarvoor een Persoonsgebonden Basis Budget van € 6.000,- per 5 jaar
beschikbaar is.
Afhankelijk van jouw beschikbaarheid bieden wij een functie voor gemiddeld 24 tot 36 uur per week. Werkdagen,
tijden en locatie in overleg. Standplaats voor deze functie is Tiel en na 2024 zal de standplaats Houten zijn.

Interesse en solliciteren?
Leuk dat je interesse hebt. Wij ontvangen graag je sollicitatie! Je kan je interesse en sollicitatie via onze website
kenbaar maken of je CV voorzien van motivatie sturen naar werken@aquon.nl. Wij kijken uit naar jouw bericht en
nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.
Wil je (eerst) meer wilt weten over de vacature en/of AQUON? Bel dan met Martin Ester (Teammanager
Bedrijfsvoering): (06) 10 00 25 54. Hij staat je graag te woord.

Over AQUON
AQUON is de ideale partner voor watergerelateerd onderzoek. Vanuit onze deskundigheid bieden wij dagelijks inzicht
in waterkwaliteit en geven wij advies aan onze aangesloten waterschappen en hoogheemraadschappen in gebied
Midden- en Zuid-Nederland. Er werken bij ons ruim 200 medewerkers. Samen werken wij aan schoon water en
creëren we met elkaar een duurzaam leefgebied, veilig zwemwater en schoon oppervlaktewater. Want goed water is
goed leven. Onze laboratoria staan in Tiel en Leiden. Eind 2024 verhuizen we naar een nieuw state of the art
laboratorium in Houten.
Meer weten over AQUON? Kijk dan op onze website www.AQUON.nl. Hier vind je onder andere onze bedrijfsfilm en
krijg je inzicht in onze werkwijze, bijvoorbeeld als het gaat om zwemwatercontrole en medicijnresten onderzoek.

