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Aqua-Terra Nova is al ruim 20 jaar hèt onderzoeks- en adviesbureau voor
Water, Milieu, Ruimte en Ecologie voor de groene èn bebouwde omgeving.
De werkvelden Milieu, Ruimte en Ecologie concentreren zich doorgaans rond
ruimtelijke ontwikkelingen. Onze water activiteiten zijn veelal gerelateerd aan
de hightech tuinbouw. De Legionella diensten worden verleend bij drink- en
proceswatertoepassingen in zowel de utiliteit als de industrie.

fax 0174 – 629744
www.aquaterranova.nl

Aqua-Terra Nova is de grondlegger van diverse recente genomineerde innovatieve waterzuivering
systemen, zoals de AquaReUse installatie en de Triton. Ons doel is om zowel landelijk als regionaal
aan het roer te staan bij innovaties op het gebied van watertechnologische ontwikkelingen in de
tuinbouw en agri food welke deze sectoren stappen vooruit brengt. Deze kennis passen we ook toe
bij onze diensten op het gebied van Legionella preventie, waar Aqua-Terra Nova een geheel eigen
producten- en dienstenpakket heeft ontwikkeld.
Deze inspanning is door onze relaties niet onopgemerkt gebleven en als gevolg daarvan is ons
werkveld Water sterk gegroeid binnen ons bureau. Wij zijn derhalve op zoek naar een enthousiaste
medewerker die ons waterteam komt versterken.
Wat ga je doen?
Als watertechnoloog ben je verantwoordelijk voor de begeleiding van bedrijven en overheden bij
vraagstukken op het gebied van integraal watermanagement en waterzuivering. Aqua-Terra Nova
wil voorloper blijven waar het gaat om waterketensluiting in de tuinbouw. Onze blik is inmiddels
ook over de grens gegaan en hebben projecten uitgevoerd in Oost-Europa, Zuid-Afrika en Mexico.
Met jouw veelzijdigheid staan ook de uitvoering van Legionella diensten op je activiteiten lijst. Je
bent in staat om vraagstukken op watergebied op te lossen, zowel voor overheden als bedrijven. Je
bent als watertechnoloog tevens betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.
Wat zijn de functie eisen:

Afgeronde opleiding op Hbo of universitair niveau (technologische opleiding) en minimaal 3 jaar
relevante werkervaring (watertechnologie, tuinbouwtechniek en/of procestechnologie);

Ervaring met Legionella-preventie is een pré;

Ervaring met CAD-tekenprogramma’s (bij voorkeur Autocad);

Ervaring en affiniteit met de tuinbouw is een pré;

Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden;

Je persoonlijke kenmerken: teamplayer, initiatiefrijk, kwaliteit- en resultaat gericht, groot
verantwoordelijkheidsgevoel, sportief en met humor;

Je bent woonachtig in een straal van 50 km rond het Westland of bereid hier naar toe te
verhuizen.
Arbeidsvoorwaarden:
Wij bieden een uitdagende functie in een dynamische en professionele werkomgeving met
gedreven collega’s met teamgeest en veel ruimte voor initiatieven en eigen ontwikkeling. De
beloning zal marktconform worden afgestemd op je achtergrond en ervaring. Wij hebben een open
organisatie structuur met ruimte voor kennisontwikkeling. Wij investeren graag in jou.
Solliciteren:
Heb je interesse in deze functie? Bel ons of stuur je schriftelijke reactie met CV naar:
Aqua-Terra Nova BV t.a.v. Aad Wubben (directeur)
Zuidweg 79, 2671 MP te Naaldwijk
Tel: 0174 – 625246 of 06-543 626 75
E-mail: a.wubben@aquaterranova.nl Internet: www.aquaterranova.nl
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