AquaMinerals B.V. ontwikkelt hoogwaardige toepassingen voor de reststoffen van
drinkwaterbedrijven en waterschappen. De stoffen die ontstaan bij de productie van drinkwater
en het zuiveren van communaal afvalwater, zetten we bij voorkeur circulair in. We zijn een
innovatieve, ambitieuze maar tegelijkertijd no-nonsense ketenorganisatie. Jaarlijks bestemmen
we nu zo'n 240.000 ton materiaal, met een omzet van ruim 8 miljoen euro.

De functie
Het gaat om een nieuwe formatieplaats binnen de organisatie. AquaMinerals is gericht op het
bestemmen van materialen en initieert steeds vaker eigen projecten op het gebied van innovatie en
onderzoek. Ook worden we in toenemende mate gevraagd als partner of adviseur in dergelijke
trajecten en programma's. Dit vraagt om capaciteitsuitbreiding én om een frisse nieuwe, innovatieve
kijk op de manier waarop wij projecten initiëren en uitvoeren. Als projectmanager initieer en begeleid
je projecten ter optimalisatie van de huidige processen en leverketens (intern dus), maar sta je vooral
aan de basis van nieuwe kansen en ontwikkelingen in bijvoorbeeld nieuwe leverketens in de circulaire
economie. Een veelzijdige functie met inhoudelijke sturing op projecten, interne afstemming en veel
contacten met onderzoeksinstituten en klanten/prospects.
Je legt verantwoording af aan de directeur en bent in je vakgebied zijn sparringpartner.
De werkzaamheden
 opstellen van een innovatie- en onderzoeksprogramma met bijbehorende doelstellingen,
planning, budgetten en (im-)materiele inzet;
 bijdragen aan het opzetten van een projectenadministratie;
 intern afstemmen van de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende projecten;
 uitbesteden van projecten;
 (eind)verantwoordelijk voor de financiële voortgang en afwikkeling, planning en inhoudelijke
kwaliteit van de projecten;
 Je zult zelf eindverantwoordelijk zijn in een aantal projecten als projectleider/inhoudelijk
deskundige en in andere projecten zul je collega’s projectinhoudelijk ondersteunen en sturen;
 signaleren van trends en ontwikkelingen die de prestaties van AquaMinerals kunnen
beïnvloeden.
Jouw profiel
Je hebt een sterk analytisch vermogen, bent flexibel, initiatiefrijk, resultaatgericht en kunt goed
overtuigen. Je bent zowel verbaal als schriftelijk sterk. Je voelt je thuis in een kleine, pragmatische en
no-nonsense organisatie. Verder heb je:
• WO werk- en denkniveau;
• minimaal 5 jaar werkervaring in projectmanagement;
• een technische- of materiaalkundige achtergrond is een pré;
• onderhandelings- en managementvaardigheden;
• algemene kennis van financiële en bedrijfsprocessen (o.a. in de waterketen, finance en informatievoorziening)
• je woont binnen een straal van 50 km van Nieuwegein.

Wij bieden
• uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
• flexibele werktijden;
• een dynamisch team;
• een werkplek in een gebouw dat in 2016 is uitgeroepen tot meest stimulerende werkomgeving;
• een jaarcontract dat bij goed functioneren wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd;
• AquaMinerals werkt volgens de CAO Waterbedrijven (WWB CAO).
Wil jij ons team versterken?
Stuur dan vóór 10 november per e-mail je motivatiebrief en cv naar
derooij@aquaminerals.com.
Neem voor meer informatie over de inhoud van de functie contact op met Olaf van der Kolk
(directeur) 06 – 11 60 37 54.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

.com

