
Wij zoeken:  
Sales Manager Projects

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 
1000 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 verschillende 
transportmiddelen. Kijk voor meer informatie op 
hatenboer-neptunus.nl en natuurlijk op hatenboer-
water.com.

Wie zoeken we?
Onze afdeling ‘Project sales’ verkoopt wereldwijd 
waterbehandelingsinstallaties. Vanwege de sterk groeiende internationale 
markt zoeken wij versterking voor ons team: 

Sales Manager Projects

Functie inhoud:
• Verantwoordelijk voor realisatie van projectomzet
• Aansturing van het team met sales engineers en accountmanagers
• Opstellen marktplan, vaststellen verkoopbudget en toewijzen targets aan  
   verkoopteam 
• Ondersteuning internationale verkoopkantoren 
• Onderhouden en uitbreiden agentennetwerk
• Advisering aan directie betreffende marktsituatie en prognoses.

Functie eisen: 
• Technische opleiding op HBO+  werk- en denkniveau
• Commerciële en klantgerichte instelling
• Minimaal 3 jaar sales management ervaring binnen een B2B-omgeving
• Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken
• Uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift
• (Internationale) ervaring in de maritieme of offshore sector
• 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!

Interesse gewekt?
Indien je geïnteresseerd bent in deze veelzijdige fulltime functie, 
stuur dan een korte motivatie en CV naar Lena Timmers, HRM manager: 
hrm@hatenboer-water.com.  Voor inhoudelijke  vragen neem je contact op 
met Guy Heijnen: gh@hatenboer-water.com. Daarnaast vind je op onze web-
site www.hatenboer-water.com meer informatie over onze organisatie.
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