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

Wat doen we?
Hatenboer-Neptunus Holding BV in Schiedam 
is al sinds 1906 “fresh in water”. Gestart als 
waterleverancier aan zeeschepen (Hatenboer-
Neptunus), maar uitgegroeid tot een internationaal 
opererende marktleider op het gebied van veilig 
(drink)water aan boord en drinkwaterbeheersing 
binnen de offshore en maritieme industrie (Hatenboer-
Water). Dat zijn ook onze voornaamste doelgroepen, al 
leveren we bijvoorbeeld ook aan de tuinbouwsector.

Hoe zitten we in elkaar?
Met ongeveer 100 enthousiaste medewerkers in 
Schiedam en vestigingen in Singapore, Dubai, 
Mombasa en Houston leveren wij technisch 
hoogwaardige oplossingen, diensten en producten op 
het gebied van (drink)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 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? 
Indien je geïnteresseerd bent in deze veelzijdige 
functie, stuur dan een korte motivatie en CV naar Lena 
Rengur, Manager HR: personeelszaken@hatenboer-
water.com. 

Voor inhoudelijke vragen kan je contact op met Cynthia 
Meulenkamp-Nooteboom, Manager Communications, 
cm@hatenboer-water.com

Heb jij een vlotte pen, organisatietalent en een brede blik op het marketing- 
en communicatievak? Wil jij samen met je twee collega’s Hatenboer-Water 
en Hatenboer-Neptunus wereldwijd nog verder op de kaart zetten? Lees dan 
verder!

Wij zoeken voor het communicatieteam een enthousiaste 

allround communicatiemedewerker 
(standplaats: Schiedam, 32-40 uur)

Functie-inhoud
In deze centrale rol binnen het bedrijf haal je mooie verhalen op uit de 
hele organisatie en vertaalt deze naar online content om campagnes vorm 
te geven voor specifieke doelgroepen. Je schrijft (nieuws)berichten voor 
mailings, de websites, nieuwsbrieven, social media, etc. Je redigeert teksten 
van en voor anderen. Je maakt praktische communicatieplannen en zorgt 
voor de uitvoering daarvan. Ook het regelen van evenementen hoort bij deze 
functie, evenals contacten met de vakpers. Al met al voer je activiteiten uit 
op het terrein van de interne, externe en marketingcommunicatie. Je opereert 
hierbij op tactisch en operationeel gebied waarbij groei naar strategie ook 
mogelijk is.

Jouw kwaliteiten en vaardigheden
• Je hebt minimaal een HBO-opleiding op het gebied van communicatie of 

aanverwant. 
• Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een internationaal 

opererende technische B2B omgeving. 
• Je hebt affiniteit en ervaring met vraagstukken op het gebied van 

marketing, externe- en interne communicatie. 
•  Je bent redactioneel sterk, beschikt over goede communicatieve 

vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling, en beheerst de Engelse 
taal uitstekend. 

• Online uitdagingen ga je met jouw kennis van SEA, SEO en social media 
graag aan.

• Je bent hands-on en gewend om zelf initiatieven te nemen in 
teamverband. 

•  Je pakt zaken snel en proactief op en zorgt voor concrete resultaten 
• Je stapt gemakkelijk op mensen af en je bent benaderbaar. 

Wat hebben wij jou te bieden? 
• Je werkt in een klein en enthousiast team, in een informele sfeer
• Veel ruimte voor eigen inbreng
• Veel afwisseling, geen dag is hetzelfde!
• Prima salaris en vergoedingen
• De verrassend veelzijdige wereld van het water!
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Ben jij de collega die we zoeken?
Dit kan je verwachten als
allround communicatiemedewerker

De afdeling
De afdeling bestaat uit de Manager Communications en een parttime 
allround medewerker communicatie die uitvoerende taken op grafisch vlak 
en de traffic voor zijn rekening neemt. Deze laatste functie is net nieuw, 
dus we nemen de tijd om te settelen en de wens is ieder in zijn eigen 
vakgebied te laten excelleren! Elkaar inspireren  om op efficiënte wijze met 
vernieuwende inzichten te komen. Gezien de grootte van de afdeling en de 
werkzaamheden nemen we wel taken van elkaar over als dat nodig is.

Jouw werkomgeving 
De voertaal met de andere kantoren is Engels. Je ontvangt op termijn 
aanvragen van verschillende opdrachtgevers uit de gehele organisatie. 
Hierdoor sta je in contact met veel verschillende collega’s. 

Communicatiekalender
Om je een indruk te geven van de (ons inziens leuke!) diversiteit van  
werkzaamheden waar jij bij betrokken zult zijn, schetsen we hieronder in 
vogelvlucht een aantal geplande activiteiten voor 2020 -2021: 
corporate video ontwikkelen, conversie verder vergroten van Hatenboer-
Water, uitrollen Hadex-website, SEO en SEA beleid aanscherpen, conversie 
naar lokale kantoren vergroten, uitrollen digitale communicatiemiddelen, 
deelname aan offline of online events, producttintroducties, doorvoeren 
van nieuwe huisstijl… To name a few!
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