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

Als Medewerker Verkoop Binnendienst houd je je bezig met het aannemen, 
verwerken en behandelen van offerteaanvragen en orders. Je onderhoudt veel 
contact met klanten en word je in de loop van de tijd verantwoordelijk voor 
diverse accounts. Klantvriendelijkheid staat hierbij hoog in het vaandel. Ook zal 
je nauw gaan samenwerken met onze internationale offices. Tot slot houd je het 
CRM-bestand up-to-date en ga je actief op zoek naar nieuwe mogelijkheden in de 
markt. Op termijn word jij een expert op het gebied van waterbehandeling!

Wie ben jij
• Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en 

geschrift
• Je bent hands-on
• Je werkt graag in een hectische werkomgeving
• Je stelt de klant centraal en hebt een proactieve houding
• Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken
• Je hebt affiniteit met techniek en technische producten

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 transportmid-
delen. Kijk voor meer informatie op
Hatenboer-Neptunus.nl en natuurlijk op
Hatenboer-Water.com

Voor onze afdeling Sales Handel zijn wij op zoek naar een Medewerker Verkoop 
Binnendienst. Je komt te werken binnen een team van 6 collega’s, bestaande uit 
een Sales Engineer, Medewerkers Verkoop Binnendienst, Medewerker Verkoop-
ondersteuning en de teamleider Sales Handel. Ben jij onze nieuwe:

Medewerker Verkoop Binnendienst
Fulltime, Schiedam
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Wat bieden wij jou?
• Een uitdagende baan met internationale contacten bij een gerenommeerd 

bedrijf met een gedegen inwerkperiode
• Een werkplek in Schiedam pal aan de Nieuwe Maas, zodat je al onze klant-

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

• Opleidings- en ontwikkelmogelijkheden extern en/of intern via de Hatenbo-
er-Water Academy

• Deelname aan het fietsplan of je neemt in de lunchpauze gewoon een leenfi-
ets om een boodschap te doen of een ommetje te maken!

• Kans op groei!

De vanzelfsprekenheden
• Een laptop 
• Een goed salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden
• Een open cultuur en een enthousiast team
• Teamuitjes, een actieve PV en een maandelijkse vrijmibo 
• Een goede pensioenregeling en overige verzekeringen zoals o.a. een 

WGA-aanvullingsverzekering
• De verrassend veelzijdige wereld van water!

Interesse gewekt?
Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur 
dan jouw motivatie met CV naar Maxime Abels, 
HR Medewerker: hrm@hatenboer-water.com
Voor functie-inhoudelijke vragen kun je contact 
opnemen met Roger Suisse, Teamleider Sales 
Trade. Beiden zijn te bereiken via telefoon
010 409 12 00.


