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Marketingcommunicatie Manager
Ligt jouw toekomst in het water?

Door het vertrek van onze Manager Communicatie komt een 
uitdagende functie vrij, waarbij we nog meer nadruk willen leggen 
om de conversie van onze marcomactiviteiten. Hoe worden onze 
sites en campagnes gebruikt, waar haken gebruikers af en waar 
ligt dat aan? 

Je hebt een aantoonbaar trackrecord bij een internationale  
opererende organisatie, een vaardige pen en bij voorkeur ervaring 
in een technische omgeving. Als manager ben je hands-on, werkt 
strategieën uit, stuurt externe partners aan en bewaakt de voort-
gang van de activiteiten van partners en de afdeling voor zowel 
de externe als de interne communicatie. Door de nadruk van jouw 
eigen werkzaamheden, zijn we op zoek naar een 

Marcom Manager 
(fulltime, Schiedam)

Je geeft leiding aan een Vormgever en een Allround Communica-
tiemedewerker. Met elkaar zorgen jullie ook voor de optimale  
branding van Hatenboer-Water als werkgeversmerk. Je rapporteert 
aan de commercieel directeur. Samen met Sales Management 
geef je richting en inhoud aan wereldwijde productintroducties.

Functie eisen
• Een marketing/communicatie gerelateerde opleiding op HBO 

werk- en denkniveau en minimaal 5 jaar werkervaring in een 
aansturende positie

• Ervaring met social media statistieken en beheertools
• Je hebt kennis van websitebeheer, hebt ervaring met het 

werken in Google Analytics en kent Google Optimize
• Hebt 1-3 jaar ervaring in conversieoptimalisatie
• Je bent analytisch sterk, interpreteert data uit verschillende 

datasets en zet dit om naar concrete acties
• Je bent een zelfstarter, pro-actief, en weet prioriteiten te stellen
• Je kunt schakelen op alle niveaus binnen de organisatie, 

verbindt en hebt lef
• Je schrijft actief mee aan content en hebt dus een goede 

beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Wat doen we?
Ons bedrijf, Hatenboer-Water BV in Schiedam, is al 
sinds 1906 “fresh in water”. Gestart als waterleve-
rancier aan zeeschepen, maar als Hatenboer-Wa-
ter uitgegroeid tot een internationaal opererende 
marktleider op het gebied van veilig (drink)water aan 
boord en waterbehandeling binnen de offshore en 
maritieme industrie. Dat zijn ook onze voornaamste 
doelgroepen.
 
Hoe zitten we in elkaar?
Met ongeveer 100 enthousiaste medewerkers in 
Schiedam, vestigingen in Singapore, Dubai, Momba-
sa en Houston leveren wij technisch hoogwaardige 
oplossingen, diensten en producten op het gebied 
van waterbehandeling. Wereldwijd draaien er meer 
dan 7000 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 de eerste werk-
maatschappij, Hatenboer-Neptunus, nog altijd 
drinkwater levert met de eigen vloot aan waterboten. 
Al levert zij nu ook andere watersoorten en met meer-
dere transportmiddelen. Kijk voor meer informatie op 
www.Hatenboer-Neptunus.nl en natuurlijk op  
www.Hatenboer-Water.com. Voor beide bedrijven 
verzorgt jouw afdeling communicatie-activiteiten.



Marketingcommunicatie 
Voel jij je daarbij als een vis in het water?
Reageer dan nu!

Wat bieden wij jou?
• Een werkplek in Schiedam pal aan de Oude Maas zodat je al 

onze klanten regelmatig voorbij ziet varen. Uiteraard mag je ook 
een deel vanuit huis werken

• De kans om te doen waar je goed in bent en goed in wilt worden
• Opleidings- en ontwikkelmogelijkheden extern en/of intern via 

de Hatenboer-Water Academy
• Deelname aan het fietsplan of je neemt in de lunchpauze 

gewoon een leenfiets om een boodschap te doen of een 
ommetje te maken!

De vanzelfsprekendheden
• Een laptop en een telefoon
• Een goed salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden
• Een open cultuur en een klein en enthousiast team
• Teamuitjes, een actieve PV en maandelijkse vrijmibo
• Een goede pensioenregeling en overige verzekeringen zoals 

o.a. een WGA aanvullingsverzekering 
• De verrassend veelzijdige wereld van water! 

Wat kan je in 2022 aan activiteiten verwachten?
Het verder ontwikkelen van www.hatenboer-water.com om de 
leadgeneratie voor alle kantoren te optimaliseren, ondersteund 
door SEA en social media campagnes. Enkele speerpunten zijn op 
dit moment het concept Plastic Free @Sea en de standaard range 
van watermakers voor de maritieme en de tuinbouwmarkt.  
Over die eerste kan je meer lezen op de zojuist geïntroduceerde 
portal www.safewateronboard.com speciaal voor de - door jouw 
team te ontwikkelen - digitale magazines. Voor ons wereldwijde 
A-desinfectiemerk zal je www.hadex.info gaan optimaliseren.  
To name a few. 

Interesse gewekt?
Als je geïnteresseerd bent in deze fulltime functie  
(40 uur per week), stuur dan een korte motivatie en 
CV naar Hatenboer-Water; t.a.v. Maxime Abels  
hrm@hatenboer-water.com.
Heb je functie- inhoudelijke vragen dan kan je contact 
opnemen met Cynthia Meulenkamp, vertrekkend  
Manager Communicatie cm@hatenboer-water.com. 
Voor overige vragen kan je contact opnemen met de 
afdeling HR. 


