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

Het productieteam van Hatenboer-Water verzorgt talloze mooie 
projecten die internationaal hun weg vinden vanuit de moderne en 
schone werkplaats in Schiedam. De crew bestaat uit 12 vaste mede-
werkers en de afdeling kenmerkt zich door enthousiasme. Veel ruimte 
wordt geboden om bij te leren en doorgroeimogelijkheden zijn  
desgewenst aanwezig. Aan de hand van tekeningen en werk- 
instructies wordt in teamverband ervoor gezorgd dat  
waterbehandelingsinstallaties, met toebehoren, volledig worden 
opgebouwd. Bij onduidelijkheden zijn de lijnen naar de voorman 
of afdelingschef altijd kort, zodat vlotte voortgang gewaarborgd is. 
Kwaliteit van werken staat bij ons altijd voorop. Ter ondersteuning 
van ons relatief nieuw samengesteld productieteam zoeken wij een 
collega die weet dat hij een vakman is, uitstekend werk wil afleveren 
en een creatieve geest heeft voor de functie van:

Technisch medewerker
(fulltime voor 40 uur per week, standplaats Schiedam)

Functie-inhoud
• Lezen van tekeningen;
•  Monteren van kunststof materialen en vervolgens afwerken door 

lijmen of lassen;
•  Fitwerkzaamheden;
•  Computervaardigheden: Adobe, Exact Synergy;
•  Zowel TIG als MAG lassen.

Functie-eisen 
•  Technische opleiding op minimaal MBO niveau 3,  studierichting 

installatietechniek;
•  Minimaal 5 jaar ervaring;
•  Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;
•  Sociaal en communicatief vaardig.

Wat hebben wij jou te bieden?
• Een gevarieerde baan bij een gerenommeerd bedrijf;
• Een gedegen inwerkperiode;
• Prima salaris en vergoedingen;
• De verrassend veelzijdige wereld van het water!

Wie zijn we?
Ons bedrijf, Hatenboer Neptunus Holding BV in  
Schiedam, is al sinds 1906 “fresh in water”.
Gestart als waterleverancier aan zeeschepen, maar als 
Hatenboer-Water uitgegroeid tot een internationaal 
opererende marktleider op gebied van veilig drinkwater 
aan boord en drink-waterbeheersing binnen de offshore 
en maritieme industrie. Dat zijn ook onze voornaamste 
doelgroepen.

Hoe zitten we in elkaar?
Met ongeveer 100 enthousiaste medewerkers
in Schiedam, een vestiging in Singapore, V.A.E. 
en Houston leveren wij technisch hoogwaardige  
oplossingen, diensten en producten op het gebied van 
(drink)waterbehandeling. 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 samen met diverse 
partners waar nodig.

De familie
Wellicht aardig om te weten is dat de eerste werk- 
maatschappij, Hatenboer-Neptunus, nog altijd drink- 
water 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 full-time
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 vragen over de functie dan kan je contact  
opnemen met Joost Groenewegen, hoofd productie, via 
joost.groenewegen@hatenboer-water.com of telefonisch 
op 010 409 12 00.


