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

Wie ben jij?
• Minimaal MBO werk- en denkniveau
• Commerciële en klantgerichte instelling
• Sterke communicatieve vaardigheden
• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
• Geen 9 tot 5 mentaliteit 
• Stressbestendig 
• Flexibel en je kunt je goed aanpassen in onze dynamische en hectische       

werkomgeving
• Goede beheersing van het Microsoft Office softwarepakket. 
• Beheersing van de Engelse en Nederlandse taal in woord en geschrift

Wat ga je doen?
• Aannemen en behandelen van binnenkomende telefoongesprekken. 
• Uitvoeren van administratieve taken zoals facturatie, debiteurenbeheer, 

archiveren en invoeren en verwerken van orders en offertes
• Coördineren en plannen van o.a. onze waterboten, maar ook nog  overige 

logistieke bewegingen van transporten (tankwagens, webshopbestellingen, 
klein verpakking orders) en bijbehorende zaken

• Ontvangen van gasten

Hatenboer-Neptunus
Het begon allemaal in 1906, toen kapitein 
Denis Hatenboer begon met het leveren van 
water aan zeeschepen. Zijn beide zonen Piet 
en Adriaan waren van jongs af aan betrokken 
bij het bedrijf, werkten op de groeiende vloot 
van waterbevoorradingsschepen en namen 
uiteindelijk de leiding van het bedrijf van hun 
vader over. Inmiddels is het bedrijf uitgebreid 
met Hatenboer-Water, die zich specifiek richt 
op waterbehandeling. 
 
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 Aad Hagestein, Manager 
Neptunus. Beiden zijn te bereiken via telefoon 
010 409 12 00.

Hatenboer-Neptunus is in 1906 gestart als waterleverancier aan zeeschepen door 
middel van onze eigen vloot aan waterboten. We hebben in totaal zes waterboten 
varen en werken in een hecht team van drie medewerkers. Naast waterboten 
leveren we water via trucks en verkopen we losse producten die in onze webshop 
staan.  Ter ondersteuning van de afdeling Hatenboer-Neptunus zijn wij op zoek 
naar een enthousiaste:

Coördinator 
Fulltime, Schiedam



Rotterdam Singapore  |  Dubai  |   Houston

HATENBOER-WATER BV
Mercuriusweg 8 
3113 AR Schiedam

T +31 (0)10 409 12 00
E info@hatenboer-water.com
I www.hatenboer-water.com

Wat bieden wij jou?
• Een uitdagende baan met veel internationale contacten bij een gerenommeerd 

bedrijf
• Een werkplek in Schiedam pal aan de Nieuwe Maas, zodat je veel van onze 

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

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

• Deelname aan het fietsplan of je neemt in de lunchpauze gewoon een leenfiets 
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!


