
 

 

Weet jij als adviseur Communicatie de kern van de boodschap te pakken en te 

verpakken in woord, beeld en geluid? 
 

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! 

 

Adviseur Communicatie| AQUON | Flex 24 tot 36 uur|  

max. €77.536,- bruto per jaar| Tiel 
 

Wat ga je doen?   
De kracht van communicatie begrijp jij als geen ander. Je verstaat je vak en voorziet in strategisch, tactisch en 
operationeel advies over de inzet van communicatie. Je coacht collega’s waar nodig en je bent een sparringpartner 
voor het management.  
 
Natuurlijk heb je een heldere visie op communicatie die je kunt overbrengen aan collega’s en partners. Je vindt het 
leuk om de communicatiestrategie te bepalen, uit te voeren en te bewaken. Je hebt een helicopterview en schakelt 
gemakkelijk tussen strategie en uitvoering. Hiërarchisch rapporteer je aan de Manager Bedrijfsvoering en je werkt 
daarbij ook nauw samen met de directeur van AQUON.  
 
Deze uitdagende functie betreft een parttime functie voor gemiddeld 24 uur per week waarbij sprake is van een 
flexibele uitloop naar gemiddeld 32 tot 36 uur per week. 

 

Waar kom je te werken? 
Je maakt deel uit van afdeling Bedrijfsvoering waarin de teams ICT, HR, Finance, KAM, Communicatie, Inkoop en 
facilitaire zaken zijn ondergebracht. Daarnaast schakel je organisatie breed met alle afdelingen en binnen projecten. 
Kortom, je bent hét aanspreekpunt voor alles vraagstukken omtrent communicatie.  
 

Wat vragen we van jou? 
Heb jij, onder andere: 

• HBO werk- en denkniveau; 

• Ruime ervaring met corporate en interne communicatie; 

• Een heldere visie op communicatie en het in je om dit praktisch te effectueren;  

• Aantoonbaar succes in het behalen van communicatiedoelen; 

• Ervaring met het adviseren, begeleiden en ondersteunen van directie en management; 

• Ervaring met communicatieprogrammering van bedrijfspositionering naar stakeholders  

• Ervaring in het omgaan met en inschakelen van media; 

• Kennis van online en offline communicatietools en -technieken;  

• Een duidelijke manier van communiceren, zowel mondeling als schriftelijk; 

• Een energieke persoonlijkheid om de communicatie binnen en buiten AQUON te stroomlijnen. 
 



 

 
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. 

• De functie van Adviseur Communicatie die ingeschaald is in schaal 11 van de CAO Werken voor 
Waterschappen. Afhankelijk van je ervaring wordt het salaris bepaald, met een bruto maximumjaarsalaris 
van €77.536,- voor 36 uur per week, inclusief 21% individueel keuzebudget.  

• Flexibele arbeidsvoorwaarden, zoals: 
o 21% IKB (Individueel Keuze Budget), dit kun je onder andere inzetten voor vakantietoeslag, 

eindejaarsuitkering of het kopen van extra vakantiedagen. 
o 6.000 euro per 5 jaar aan Persoonsgebonden Basis Budget, waarmee persoonlijke ontwikkelings- en 

opleidingsmogelijkheden gefinancierd kunnen worden. 

• Hybride werken 

• Een reis- en/of thuiswerkvergoeding. 

• Een goede pensioenvoorziening bij het ABP. 
 

Standplaats voor deze functie is Tiel (incidenteel Leiden) 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 door je sollicitatie te 
sturen naar HR@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? Bel dan met Annemieke de Bot, medewerker HR (06 38 9797 76 of  
088-030 25 12). Zij 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 vanuit en 
creëren we met elkaar een duurzaam leefgebied, veilig zwemwater en schoon oppervlaktewater. Want goed water is 
goed leven! 
 
Onze laboratoria staan in Leiden en Tiel. 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. 
 
AQUON werft zelf. AQUON stelt er geen prijs op dat bedrijven op basis van deze advertentie ongevraagd hun diensten aanbieden. 

 

http://www.aquon.nl/

