
 

 

Senior Adviseur Chemische Waterkwaliteit 

0,8-1,0 FTE 

 

Durf je het aan om vanuit een stevige inhoudelijke basis je verder te ontwikkelen tot een overtuigende adviseur 

en onderzoeker op gebied van chemische waterkwaliteitsvraagstukken? En ben je sterk in het onderhouden en 

ontwikkelen van klantrelaties? 

Dan hebben wij iets gemeen! 

Wij zijn “Het Waterlaboratorium”. Als praktijkgerichte kennisinstelling gespecialiseerd in hoogwaardig 

wateronderzoek helpen onze chemische, biologische en toxicologische adviseurs drinkwaterbedrijven, 

waterbeheerders en andere partijen in de waterketen hun drink- en afvalwaterzuiveringsprocessen goed te 

kunnen sturen. Zo zorgen wij samen met onze klanten voor lekker en gezond drinkwater en schoon 

oppervlaktewater. 

 

Om onze positie in de waterketen te verstevigen en ons klantennetwerk verder te laten groeien zoeken wij jou, 

een enthousiaste en communicatief sterke persoon met kennis van chemische waterkwaliteit en affiniteit met 

de processen binnen de afvalwater- en drinkwaterwereld. 

Wat ga je doen?  

° Je adviseert over chemische aspecten van de waterkwaliteit bij de bereiding van drinkwater in het 

traject van bron tot tap. 

° Je helpt partijen in de waterketen om hun zuiveringen te optimaliseren en ‘Opkomende Stoffen’ 

effectief te verwijderen. 

° Je vertaalt klantvragen naar concreet onderzoek en je begeleid dit onderzoek waarbij gebruik 

gemaakt wordt van geavanceerde analysetechnieken zoals (non)target screening of effectgerichte 

analyses met bioassays. 

° Je initieert en begeleidt onderzoek naar de verwijdering van opkomende stoffen in de 

drinkwaterbereiding en in afvalwaterzuiveringen en beoordeelt de kwaliteit van geloosd afvalwater. 

° Je beoordeelt de onderzoeksresultaten in samenhang om zo bij te dragen aan schoon 

oppervlaktewater en een veilige drinkwatervoorziening en je publiceert deze in nationale en 

internationale tijdschriften. 

° Je bouwt actief aan je netwerk binnen de drinkwater- en waterbeheerderswereld gebaseerd op 

kennisdeling en proactief meedenken. Je begrijpt de processen van je klant en mobiliseert de nodige 

partijen.  



Wat vragen wij? 

° Je bent afgestudeerd op milieuchemisch of milieutechnologisch gebied en hebt ervaring met 

laboratorium onderzoek. Je kennis van milieuchemische aspecten van de waterkwaliteit is op WO-

niveau.  

° Werkervaring (3-5 jaar) in een adviserende rol in het waterbeheer en de stedelijke waterketen met 

name op het thema opkomende stoffen is een pré. 

° Je bent een verbindende persoon en hebt het vermogen om verbinding te maken over barrières en 

cultuurverschillen heen. 

° Je beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden om bestaande klantrelaties te 

onderhouden en nieuwe te ontwikkelen. 

° Je bezit een enthousiaste, flexibele en proactieve werkhouding en hebt een brede blik. 

° Je werkt graag samen in een team en deelt graag je kennis met klanten en alle directe collega’s. 

Wat hebben wij te bieden? 

Zoals water altijd stroomt en in beweging is, geven wij talent alle ruimte -en ondersteuning- om ook volledig tot 

zijn recht te komen. In een platte organisatie: geen autoriteit maar autonomie en samenwerking. Hierbij horen 

ook Flexibele arbeidsvoorwaarden (FAB); jij kiest zelf wat je belangrijk vindt. Wij vinden een gezonde werk-privé 

balans belangrijk en doen er alles aan om dat te faciliteren. 

Kortom: 

° Verantwoordelijke positie met een grote vrijheid om ideeën in te brengen 

° Positie in een team waarin samenwerking, initiatief en deskundigheid worden gestimuleerd en 

gewaardeerd 

° Korte lijnen & snelle beslissingen 

° Zeer veel opleidingsmogelijkheden en opties om jezelf te ontwikkelen  

° Contractduur is in eerste instantie 12 maanden met uitzicht op een vast dienstverband. Dit is 

afhankelijk van functioneren. 

° Afhankelijk van de kennis en de werkervaring is het salaris, inclusief vakantiegeld en het Flexibel 

arbeidsvoorwaarde budget, minimaal €57.600,- en maximaal €73.600,- bruto per jaar.  

Informatie/sollicitatie 

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Ruud Steen, Hoofd Markt en 

Advies, telefoonnummer 06 - 46 13 17 13. Tot 22 maart 2021 is het mogelijk om te reageren op deze vacature. 

Stuur je schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae naar Pascal Koene, P&O adviseur, via 

pascal.koene@hetwaterlaboratorium.nl. 


