AANKONDIGING
Binnen de samenwerking tussen waterschap en gemeenten op het gebied van stedelijk water
worden veel verschillende data verzameld. Het vertalen van deze data naar bruikbare informatie
gebeurd door een specifiek team: de uitvoeringsorganisatie (UVO). Ze richten zich daarbij op het
vergroten van inzicht in het functioneren van het gehele watersysteem. Hierbij moet je o.a. denken
aan het riolerings- en oppervlaktewatersysteem. Met de opgedane kennis verbinden wij partijen en
zetten we gezamenlijk stappen om de uitdagingen in het stedelijk waterbeheer aan te gaan.
Daarbij kun je onder ander denken aan het water robuust maken van stedelijk gebied.
De UVO doet deze werkzaamheden voor circa 21 gemeenten en het waterschap en heeft haar
werkplek op kantoor van Waterschap Vallei en Veluwe in Apeldoorn. Daarnaast zul je ook op de
locaties van de deelnemende gemeenten werken.
We zoeken op korte termijn versterking in de vorm van een:

Medewerker Meten en Monitoren in de afvalwaterketen
24 uur – 36 uur per week

Functieomschrijving

•
•
•
•

Je verzamelt, inventariseert, valideert, interpreteert en bewerkt gegevens / data van de
meetwaarden. Het betreft deels handmatige, deels geautomatiseerde gegevensverwerking en
controle;
je controleert operationele data en levert deels maatwerk daarbij;
je stelt rapportages, overzichten, specificaties, toelichtingen en prognoses op;
je voert deels het functioneel applicatiebeheer uit.

Wij vragen
• een afgeronde opleiding minimaal op MBO-4 /plus niveau en enige jaren relevante werkervaring;
• ervaring met dataverwerking;
• affiniteit met meten en monitoren op het gebied van (afval)water;
• goede communicatieve vaardigheden;
• een zelfstandige, flexibele, resultaatgerichte en klantgerichte instelling;
• een collegiale instelling gericht op samenwerking;
• een enthousiaste proactieve professional;
• kennis van applicatiebeheer is een pré.
Ons aanbod
Momenteel loopt er een onderzoek naar de doorontwikkeling van de uitvoeringsorganisatie.
Begin januari 2020 komt de vacature online.
Nu al geïnteresseerd?
Mocht je op voorhand interesse hebben of iemand kennen voor wie dit een leuke uitdaging is? Laat het ons
dan weten via s.vanee@barneveld.nl.
We zijn flexibel en zien mogelijkheden in diverse vormen van samenwerking zoals tijdelijke of vaste functie
of detachering vanuit je eigen organisatie.

