
Zie jij 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 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 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 functie, stuur dan 
jouw motivatie met CV naar Lena Rengur/Maxime 
Abels via hrm@hatenboer-water.com. 
Heb je vragen kun je ook telefonisch contact 
opnemen via tel. 010 - 409 12 00. 

Binnen Hatenboer-Water is de afdeling Service verantwoordelijk voor het 
(inter)nationaal inbedrijfstellen, service verlenen en onderhouden van de 
geleverde waterbehandelingsinstallaties. De afdeling bestaat in totaal uit 
11 fte. Wij zoeken een ervaren

Service Manager

Functie inhoud
De voornaamste taak is het leiden van de medewerkers service 
binnendienst en de Field Service Engineers. Daarnaast is het waarborgen 
van een optimale service aan onze klanten en ook het rendement van de 
afdeling een belangrijke taak. Als Service Manager heb je een sleutelrol 
in de klanttevredenheid. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de klant 
en een belangrijke sparringpartner voor de afdelingen Project Sales en 
Projectbureau.

De Service Manager zorgt ervoor dat de werkzaamheden binnen de 
afdeling Service zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd en dat de 
medewerkers zo effectief mogelijk voor de taken worden ingezet.

Functie eisen
• Je hebt een afgeronde opleiding op HBO niveau of een opleiding op

MBO niveau met aantoonbare praktijkervaring;

• Je hebt ervaring in een vergelijkbare functie met een leidinggevende
rol;

• Je beschikt over een heldere, duidelijke en mensgerichte
leiderschapsstijl;

•  Je hebt coachende vaardigheden en deinst er niet voor terug om
mensen op hun verantwoordelijkheden aan te spreken;

•  Je hebt een flexibele en servicegerichte instelling;

•  Je bent betrouwbaar, resultaatgericht en doortastend;

•  Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en
geschrift;

•  Ervaring met waterbehandelingsinstallaties en het werken in de
maritieme sector is een pré.

Wat hebben wij jou te bieden?
• Een veelzijdige en verantwoordelijke functie binnen een ambitieuze

en innovatieve onderneming

• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

• De verrassend veelzijdige wereld van het water!


