
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”. Wij zijn een 
sterk groeiende, internationaal opererende, 
dynamische onderneming met ongeveer 100 
enthousiaste medewerkers. Ons allround bedrijf 
houdt zich bezig met (drink)waterbehandeling 
en bestaat uit de volgende drie pijlers: 
divisie technische handelsproducten, divisie 
internationale (field) service, en een divisie die 
gespecialiseerd is in het ontwerpen en bouwen van 
waterbehandelingssystemen voor diverse markten 
zoals o.a. scheepvaart, offshore, hotels, horeca, 
industrie, zwembaden en tuinbouw. Wij bieden 
oplossingen voor de wereldwijde toenemende 
behoefte aan goede (drink)waterkwaliteit!

Interesse gewekt?
Indien je geïnteresseerd bent in deze full-time
functie (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 
Don van Galen; 010 409 1200.

Wie zoeken we?
Ter ondersteuning van de afdeling procestechnologie / R&D zijn wij op 
zoek naar een collega in de functie van 

Process Engineer 
(full-time voor 40 uur per week, standplaats: Schiedam) 

Functie inhoud:
De Process Engineer zal een zelfstandige functie uitoefenen onder directe 
leiding van de manager Procestechnologie. 
De werkzaamheden houden in:
•	 Ondersteunen van overige afdelingen op gebied van 

procestechnische vraagstukken
•	 (Pilot) onderzoek doen naar nieuwe technieken
•	 Begeleiden van onderzoeksprojecten
•	 Verslag doen van onderzoeksprojecten en vraagstukken
•	 Onderhouden van contacten met leveranciers

Wat breng jij mee: 
•	 Afgeronde HBO opleiding procestechnologie, Milieutechniek of 

gelijkwaardig
•	 Relevante werkervaring in (afval) waterbehandeling
•	 Je kunt zelfstandig en gestructureerd werken
•	 Een goed analytisch vermogen
•	 Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal
•	 Je kunt correct en duidelijk rapporteren (zowel schriftelijk als 

mondeling)

Wat bieden wij: 
•	 Afwisselende en uitdagende functie
•	 Marktconform salaris, mede afhankelijk van ervaring
•	 Pensioenregeling
•	 13e maand
•	 25 vakantiedagen
•	 Een gedegen inwerkperiode
•	 Informele sfeer met mogelijkheden tot doorgroei;
•	 Zelfstandig werken in een klein team
•	 De verrassend veelzijdige wereld van het water!


