Data-gedreven werken kent voor jou geen geheimen, het ontsluiten van databronnen en
het inrichten en beheren van data is jouw passie. Jij weet hoe belangrijk het is dat
iedereen beschikt over bruikbare en toegankelijke data.
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!

Data Specialist | AQUON | 24-36 uur per week |
max. € 66.066,- bruto per jaar (36 uur) | Tiel
Jouw uitdaging als Data Specialist
Als Data Specialist is het jouw uitdaging en passie om AQUON naar de volgende fase van data-gedreven werken en
datawarehouse management te brengen. AQUON gaat steeds meer data-gedreven werken, informatie is een
strategische asset en informatievoorziening is een onlosmakelijk onderdeel van het primaire proces geworden. We
hebben je hulp hierbij nodig!
Het organisatiebrede gebruik van data, richtlijnen, samenhang tussen alle projecten en processen, data-uitwisseling,
wet- en regelgeving, beveiliging, metadata en architectuur bewaak jij. Informatiestromen en afspraken heb jij in beeld:
de organisatie beschikt over de juiste gegevens. Jij gaat als Data Specialist ook over het opzetten en inrichten van de
(data-) beheerorganisatie, de rollen en taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Jij bepaalt de protocollen en
afspraken, het gegevensbeheer voert ze uit.
Het applicatielandschap van AQUON wordt komende tijd uitgebreid met een datawarehouse. Integratie van gegevens
wordt verbeterd. Samen met twee data-engineers help jij de data uit de verschillende bronnen te modelleren. Zodat
data in samenhang wordt geanalyseerd, gepresenteerd en wordt verwerkt in adviezen. AQUON kan hiermee
veranderingen in de waterkwaliteit nauwkeurig en vroegtijdig voorspellen.
Daarnaast zorg jij ervoor dat onze archiefvoorziening voor al onze data wordt verbeterd. Ons archiefbeheer moet
blijvend voldoend aan de wettelijke eisen. Als leidraad hanteren we het advies van het Regionaal Archief Rivierenland.

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 Data Specialist ook nog op zoek naar meer
enthousiaste nieuwe (ICT) collega's.

Wat vragen we van jou?
Heb je, onder andere:
• HBO/WO werk- en denkniveau;
• aantoonbare ervaring in soortgelijke functie bij voorkeur binnen een overheidsorganisatie;
• ervaring met SQL, database koppelingen en migraties en met dataverwerking en analyse;
• kennis van het opzetten en inrichten van (data-) beheerorganisaties en datawarehouse management;
• kennis van de archiefwet en regels voor archieven overheid;
Qua persoonlijkheid ben je:
• initiatiefrijk en verbindend: je neemt het voortouw, bent in staat met overtuigingskracht bewustwording en
draagvlak te creëren. Collega’s neem je mee in nieuwe ontwikkelingen;
• analytisch en consciëntieus met behoud van overzicht: je bent in staat probleemoplossend te handelen door
een vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken nauwgezet te bekijken. Met behoud van overzicht en het
groter geheel;
• proactief: je gaat actief op zoek naar mogelijkheden om jouw doelen te bereiken;
• een stevige persoonlijkheid die optimistisch, enthousiast en energie gevend is;
• 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 Data Specialist 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.
Wij realiseren ons dat wij een brede set aan kennis, ervaring en competenties vragen voor deze functie. Ben je wel
enthousiast maar voldoe je niet aan alle punten? Of wil je (eerst) meer wilt weten over de vacature en/of AQUON? Bel
dan met Martin Ester (Manager Bedrijfsvoering): (06) 10 00 25 54 of Elwin Nieuwenhuis (Adviseur ICT): 06 50 73 21
11. Zij staan 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 en creëren we met
elkaar een duurzaam leefgebied, veilig zwemwater en schoon oppervlaktewater. Want goed water is goed leven!
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.

