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Ligt jouw toekomst ‘in het water’?
Dan ben jij de collega die wij zoeken!

Wat doen we?
Ons bedrijf, Hatenboer-Water BV in Schiedam,
is al sinds 1906 “fresh in water”. Gestart als
waterleverancier aan zeeschepen, maar uitgegroeid 
tot een internationaal opererende marktleider 
op het gebied van veilig drinkwater aan boord 
en drinkwaterbeheersing binnen de offshore en 
maritieme industrie. Dat zijn ook onze voornaamste 
doelgroepen.

Hoe zitten we in elkaar?
Met ongeveer 100 enthousiaste medewerkers
in Schiedam en een vestiging in Singapore
leveren wij technisch hoogwaardige oplossingen, 
diensten en producten op het gebied van (drink)
waterbehandeling. Wereldwijd draaien er meer dan 
2000 installaties van ons.

De engineering, R&D, productie, marketing en in- en 
verkoop verzorgen we volledig zelf, ondersteund 
door en samen met diverse partners waar nodig.

De familie
Wellicht aardig om te weten is dat ons zusterbedrijf, 
Hatenboer-Neptunus, nog altijd drinkwater levert 
met de eigen vloot aan waterboten. Al levert zij 
nu ook andere watersoorten en met meerdere 
transport-middelen. Kijk voor meer informatie op
Hatenboer-Neptunus.nl en natuurlijk op Hatenboer-
Water.com.

Interesse gewekt?
Indien je geïnteresseerd bent in deze veelzijdige
fulltime functie (ca. 40 uur per week) , stuur dan een 
korte motivatie en CV naar Hatenboer-Water t.a.v. 
Lena Timmers; personeelszaken@hatenboer-water.
com. Voor inhoudelijke vragen neem je contact op 
met Patrick van Eijk; 010-4091200.

Wie zoeken we?
Ter ondersteuning van het hoofd productie zoeken wij een nieuwe collega in 
de functie van: 

Tester/Inbedrijfsteller

Functie inhoud:
•	 Testen van waterbehandelingssystemen binnen de wettelijke normen en 

richtlijnen van arbo-, veiligheids- en milieuvoorschriften.
•	 Testen van de werking van de installatie of onderdelen daarvan.
•	 Rapporteren van testresultaten. 
•	 Assisteren van de programmeur en besturingstechnicus op  

elektrotechnisch niveau. 
•	 Assisteren van de engineer bij de Factory Acceptance Test-afname en 

uitleg kunnen geven aan de klant als dat nodig is.

Functie eisen: 
•	 Opleiding op MBO-niveau, studierichting elektrotechniek.
•	 Ervaring met het zoeken en oplossen van storingen.
•	 In staat om elektrische schema’s, P&ID en tekeningen te lezen  

en begrijpen.
•	 Kennis van waterbehandelingsinstallaties en bijbehorende apparatuur, 

zoals hydrofoor, boiler en omgekeerde osmose unit.
•	 In bezit van VCA- en NEN 3140-certificaat.

Wat bieden wij:
•	 Een uitdagende baan bij een gerennomeerd bedrijf.
•	 Een volledige inwerkperiode.
•	 Volop ruimte om opleidingen te volgen.
•	 Prima salaris en vergoedingen.
•	 De verrassend veelzijdige wereld van het water!


