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Wil jij bijdragen aan een veilige en duurzame drinkwatervoorziening in Nederland? Durf jij het aan om vanuit je 

stevige achtergrond de nieuwe rol van Business Analist te definiëren en vorm te geven? Spreekt het je aan om met 

een grote verscheidenheid aan onderwerpen aan de slag te gaan? Wil je meehelpen om het ICT 

volwassenheidsniveau te verbeteren? Dan heeft Het Waterlaboratorium, een praktijkgerichte kennisinstelling op het 

gebied van wateronderzoek, een interessante functie voor jou binnen het team ICT.   

Wat houdt de functie in? 

Als Het Waterlaboratorium willen we onze positie in de waterketen verstevigen. Jij vervult daarin een belangrijke 

functie door, vanuit keten en proces, opdrachten uit te voeren voor verbetering en innovatie van onze 

dienstverlening. Je onderzoekt nieuwe of veranderende behoeften, verzamelt en analyseert de (functionele) eisen 

en vertaalt deze naar efficiënte oplossingen. Als medewerker van het ICT team werk je nauw samen met het Hoofd-

ICT. Daarbij krijg je alle ruimte om eigen ideeën in te brengen, veranderingen te stimuleren en resultaten te boeken.  

 

° Je adviseert en ondersteunt bij complexe vraagstukken rondom processen, applicaties en functionaliteiten, 

vertaalt uitdagingen en strategische doelen naar bruikbare oplossingen en begeleidt de implementatietrajecten 

° Je bewaart het overzicht, maakt een goede prioritering en bewaakt de voortgang 

° Je werkt aan een breed scala aan onderwerpen zoals informatiebeveiliging, inrichten en automatisering van 

laboratoriumprocessen, management dashboards en klant rapportages 

° Daarnaast ondersteun je het kleine ICT team bij hun algemene ICT dienstverlening.  

 

Wie zijn wij? 

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

wateronderzoek helpen we drinkwaterbedrijven, waterbeheerders en andere partijen in de waterketen hun drink- en 

afvalwaterzuiveringsprocessen goed te kunnen sturen. Het ICT team is verantwoordelijk voor het goed functioneren 

van laboratorium - en kantoorapplicaties. Het Laboratorium Informatie Management Systeem is daarvan de 

belangrijkste. Vanuit het LIMS worden alle gegevens en werkzaamheden met betrekking tot het veldwerk en het 

laboratorium beheerd en aangestuurd. Omdat het Waterlaboratorium een data gedreven instelling is, houden wij 

ons ook bezig met datamanagement, datakwaliteit en business intelligence. Zo zorgen wij samen met onze klanten 

voor lekker en gezond drinkwater en schoon oppervlaktewater. 



Wat hebben wij te bieden? 

Je krijgt een verantwoordelijke positie binnen het ICT-team. Vertrouwen, vakmanschap en zelfstandigheid zijn de 

sleutelwoorden en samenwerking, initiatief en deskundigheid worden gestimuleerd en gewaardeerd. Naast een 

goed salaris ontvang je een vrij te besteden beloningsbudget van 21% van je salaris. Er zijn volop mogelijkheden om 

jezelf verder te ontwikkelen en prima secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder 252 uur vakantieverlof en een 

employabilitybudget. 

 

° Korte lijnen & snelle beslissingen 

° Mogelijkheid om thuis te kunnen werken 

° Contractduur is in eerste instantie 12 maanden met uitzicht op vast 

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

arbeidsvoorwaarde budget, minimaal €59.600,- en maximaal €67.000,- bruto per jaar 

° Middelen om werk-privé balans goed te organiseren 

° Een personeelsvereniging die sociale activiteiten organiseert zoals borrels, een hardlooptraining en een 

skivakantie  

Wat vragen wij? 

Wij zoeken een enthousiaste en communicatief sterke persoon die affiniteit heeft met de waterwereld, 

laboratoriumprocessen en IT. Je bezit een flexibele en proactieve werkhouding en je werkt graag samen in een 

team. Je zoekt actief het gesprek met de business (o.a. accountmanagers, MT leden en vakdeskundigen van het 

laboratorium) en IT (functioneel beheerders). Karaktereigenschappen die jou goed omschrijven, zijn pragmatisch, 

ondernemend, hands-on, leergierig en daadkrachtig. Je bent analytisch sterk, kunt goed verbanden leggen, en 

schakelen tussen details en helikopterview. Je bent vasthoudend en gaat net zo lang door tot het resultaat is 

bereikt. Jij bent pas tevreden als het gelukt is om een oplossing helder en eenvoudig uit te werken zodat iedereen 

het snapt. 

 

° Je hebt minimaal HBO werk & denkniveau 

° Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring als Business Analist of als (management) consultant, bij 

voorkeur binnen de waterwereld, een laboratorium of de maakindustrie 

° Je beheerst de Nederlandse taal vloeiend, en begrijpt zowel de taal van de gebruikers als van de ICT 

° Het is een pre als je ervaring hebt met ERP systemen, Exact, BI en data analyse, databases, Microsoft 365 

Informatie/sollicitatie 

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Corine van der Horst, Hoofd ICT 

(06 - 46 13 17 43) of Pascal Koene, P&O adviseur (06 - 46 13 17 10). Als je wilt reageren op deze vacature doe dit 

dan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op 23 september. 

Stuur je schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae naar Pascal Koene via pascal.koene@hetwaterlaboratorium.nl. 


