
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 speler op het 
gebied van waterbehandeling waarbij omgekeerde 
osmose een belangrijke drager is in onze 
organisatie.
 
Hoe zitten we in elkaar?
Met ongeveer 100 enthousiaste medewerkers 
in Schiedam, vestigingen in Singapore, Dubai, 
Mombasa en Houston leveren wij technisch 
hoogwaardige oplossingen, diensten en producten. 
Wereldwijd draaien er meer dan 5000 installaties 
van ons. De engineering, R&D, productie, marketing 
en in- en verkoop verzorgen we volledig zelf, 
ondersteund door en in samenwerking 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 
transportmiddelen. Kijk voor meer informatie op 
Hatenboer-Neptunus.nl en natuurlijk op Hatenboer-
Water.com.

Interesse gewekt?
Ben je geïnteresseerd in deze veelzijdige functie, 
stuur dan jouw motivatie met CV naar Lena Rengur, 
HR Manager:  
hrm@hatenboer-water.com. 
Voor vragen kun je contact opnemen met Ellen Merk, 
account manager, tel. 010 - 409 12 00. 

Onze afdeling ‘Project Sales’ verkoopt wereldwijd waterbehandelings-
installaties voor vele toepassingen. Voor de sterk groeiende (inter)
nationale tuinbouwmarkt zoeken wij als versterking voor ons team in 
Schiedam een enthousiaste en betrokken

Commercieel Talent
met affiniteit voor Tuinbouw en Techniek
0,8 - 1 FTE

Het team voor projectverkopen bestaat in Schiedam uit negen man/
vrouw. Als uitbreiding op het tuinbouwteam, kan je jouw frisse blik, 
commerciële skills en technische vaardigheden optimaal benutten en zo 
nodig verder ontwikkelen. Jij garandeert kwaliteit en succes, daar sta je 
tenslotte voor! 

Functie inhoud
• Je bouwt nieuwe relaties op 

• Je brengt de markt verder in kaart

• Je onderhoudt bestaande relaties en partners

• Je vertaalt de klantvraag, adviseert en maakt offertes

• Je werkt nauw samen samen met het team en andere afdelingen

• Je realiseert je verkoopdoelstellingen

Functie eisen
• Klantgerichte houding en uitstekende communicatieve vaardigheden

•  HBO werk- en denkniveau (technisch/commercieel)

•  Bekendheid en affiniteit met de tuinbouw: het liefst met een netwerk

•  Minimaal 3 jaar commerciële functie binnen een B2B-omgeving

•  Uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift

•  Alert op kansen, gedreven, flexibel en altijd bereid om te leren!

•  Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken

•  Ervaring met waterbehandeling is een pré

Wat hebben wij jou te bieden?
• Een uitdagende baan met veel internationale contacten bij een 

gerenommeerd bedrijf

• Een gedegen inwerkperiode

• Volop ruimte om opleidingen te volgen

• Prima salaris en vergoedingen

• De verrassend veelzijdige wereld van het water!


