
 

 

 

Helder in wateronderzoek. 

Aqualysis is het laboratorium 

voor wateronderzoek. Met 

een team van enthousiaste 

en deskundige collega’s  

voeren wij met moderne 

analysetechnieken hydro-

biologisch, bacteriologisch  

en chemisch onderzoek uit.  

Monsterneming en veld-

metingen horen daar  

natuurlijk ook bij. 

 

Ons team van acht enthousiaste hydrobiologisch medewerkers  

is op zoek naar een 

 

Hydrobiologisch  
Medewerker 
(36 uur per week, parttime is bespreekbaar) 

 

 
Onze organisatie 
Het team Hydrobiologie verzorgt de monsterneming, analyse en rapportage voor vijf waterschappen.  

De nadruk ligt op vegetatieopnamen, macrofauna, fytoplankton-, en diatomeeënonderzoek en we doen 

ook zwemwateronderzoek.  

 

Kom je bij ons werken? 
Ben jij een onderzoeker geboeid door de natuur en in en rond het water, dan zijn wij op zoek naar jou!  

Als hydrobiologisch medewerker voer je zelfstandig en in teamverband onderzoek uit. Afhankelijk van  

jouw expertises verricht jij vegetatieonderzoek, macrofauna- of fytoplanktononderzoek. Hiervoor werk je 

regelmatig buiten. Op het laboratorium doe je de microscopische determinaties. Je controleert, 

interpreteert en verwerkt de analyses in diverse rapportages. Je bent van nature een teamspeler, je  

bent nauwkeurig en klantgericht. Je neemt deel aan landelijke werkgroepen om bij te blijven bij de trends 

en laatste ontwikkelingen.  

 

Wat breng jij mee?   
- Enthousiasme voor het vakgebied en passie voor flora en fauna in het water. 

- HBO werk- en denkniveau. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een opleiding biologie of botanie.  

- Ervaring met vegetatieonderzoek in watersystemen, macrofauna- of fytoplanktononderzoek.  

- Daarnaast sta je ervoor open om één van de andere hydrobiologische disciplines je eigen te maken. 

- Ervaring met het werken binnen een kwaliteitssysteem.  

- Heb je kennis van de Flora en Fauna wet, statistische kennis of ervaring met de ecologische kant van 

DNA onderzoek dan is dat een pré. 

- Je hebt goede communicatieve vaardigheden.  

- Rijbewijs B. 

 

Wat bieden wij?  
Een veelzijdige functie bij een professionele organisatie. Afhankelijk van opleiding en ervaring is het salaris 

tussen de € 2966 en € 4024 (schaal 9 cao Waterschappen) bruto per maand op basis van 36 uur.  

 

Aqualysis biedt goede arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden, ruime  opleidingsmogelijkheden,  

een goede pensioenvoorziening en een individueel keuzebudget. Dit budget bedraagt 21% van het bruto 

maandsalaris en kun je onder andere uit laten betalen als extra salaris, vakantietoeslag en/of 

eindejaarsuitkering.  

 
Meer weten? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hans de Kok (teamleider Biologie) via  

telefoonnummer 06- 21102189. 

 
Solliciteren? 
Stuur je sollicitatie met CV uiterlijk 20 december 2021 naar Tong Sja Lau (HR adviseur) via 

vacature@aqualysis.nl. De eerste gespreksronde zal plaatsvinden op 13 januari en/of 17 januari 2022. 

 

We stellen het niet op prijs als andere bedrijven op deze advertentie reageren om hun  

diensten aan te bieden.  

 
 
 

Combineer jij  

een passie voor 

veldwerk met een 

fascinatie voor 

microscopische 

beelden? 
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