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FOR A SAFE 
AND HEALTHY 

ENVIRONMENT 

 
Zorgen dat onze monteurs en monsternemers hun werk goed en soepel kunnen 
doen, dat is wat je graag doet, en met plezier. Je plant alle werkzaamheden en 
projecten in zodat onze monteurs kunnen doen waar ze goed in zijn. En je zorgt 
ervoor dat alle werkbonnen aan het begin van de dag netjes klaar liggen zodat 
ze snel en goed voorbereid op pad kunnen om onze klanten zo goed mogelijk te 
kunnen bedienen. En als hun werk gedaan is zorg je voor de juiste 
administratieve verwerking. Onze klanten zijn zorginstellingen, stichtingen, 
hotels, campings, zwembaden, voedselproducenten en scholen.  
Je hebt de hele dag telefonisch en per mail contact met onze klanten en met de 
planners van ons laboratorium waardoor de dag omvliegt. De klantrapportages 
moeten eigenlijk ook nog de deur uit. Je doet de meest belangrijke en de            
rest kan wachten tot morgen, want je weet hoe je dagelijks prioriteiten stelt.  
En in deze hectiek vind jij ook de rust om onze klantgegevens en  
-informatie bij te houden in onze geautomatiseerde systemen.  
 
Het is een toffe baan waarbij je komt te werken in een enthousiast team. Met 
jouw talent voor organiseren en communiceren vorm je een belangrijke schakel 
binnen onze organisaties. Je staat garant voor het leveren van kwaliteit. Je 
behoudt altijd het overzicht over alle werkzaamheden en kunt snel schakelen als 
de situatie daar om vraagt.  

D R O O M  K A N D I D A A T  
 

MBO werk- en denkniveau. 
Communicatief scherp, zowel 
mondeling als schriftelijk. Je bent een 
teamspeler met een positieve 
instelling. Je bent een enthousiast 
persoon die staat voor het bedrijf, 
zelfstandig en klantgericht. 
 
Blijven ontwikkelen is waar je je 
prettig bij voelt. Je hebt een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel en door 
je pro actieve instelling loop je altijd 
een stapje voor. Je hebt een scherp 
oog voor detail en kunt uitstekend 
overweg met verschillende Microsoft 
programma’s zoals Word, Excel, en  
Outlook. Het betreft een fulltime 
functie  
 
Heb je ook nog werkervaring in een 
soortgelijke functie…..? Dan vragen 
we je zeker om héél snel contact op 
te nemen! 

Aquative is de specialist in drinkwaterinstallaties en staat garant voor 
praktijkgerichte oplossingen op het gebied van beheer, risico-
inventarisatie en onderhoud van drinkwaterinstallaties.   
Aquative maakt onderdeel uit van de Sansidor groep, een netwerk van 
professionele bedrijven die actief zijn op het gebied van water, lucht, 
infectiepreventie, asbest en gebouwinspecties. Om de groei en de ambitie 
van Aquative mee vorm te geven en om het team te versterken zoeken we 
op korte termijn een Planner met gevoel voor organiseren en 
communiceren. 
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N I E U W S G I E R I G  &  G E I N T E R E S S E E R D ?  N e e m  c o n t a c t  m e t  o n s  o p !  
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