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VACATURE TECHNOLOOG AFVALWATER  

 

HydroBusiness B.V. is op zoek naar een Technoloog afvalwater (32 - 40 uur). 

 

Wat ga je doen? 

Als technoloog afvalwater ben je verantwoordelijk voor het technologisch functioneren van 

afvalwaterzuiveringen op verschillende locaties.  Je optimaliseert zuiveringsprocessen en je werkt aan het 

terugwinnen van herbruikbare grondstoffen zoals nutriënten en energie uit afvalwater en -stoffen? Je geeft 

dagelijks sturing en ondersteuning aan het team van operators en ontzorgt de klant.  

Je bent het eerste aanspreekpunt inzake het technologische functioneren van de installaties en onderhoudt 

contacten met klanten en instanties.  

 

Wat verwachten wij van jou? 

We zoeken een technoloog met een HBO+/WO werk- en denkniveau en met minimaal 5 jaar werkervaring 

in afvalwaterbehandeling. Je hebt kennis van stikstof- en fosfaatverwijdering en van procesautomatisering 

en procesregelingen. Verder ben je een flexibele teamplayer die niet bang is om soms de handen vuil te 

maken.  

 

Waar ga je werken? 

HydroBusiness levert industriewater en zuivert afvalwater. Dit realiseren we door zuiveringsinstallaties te 

ontwerpen, te bouwen, te financieren en te exploiteren. Ons projectportfolio vormt het beste bewijs voor 

onze expertise. Zo ontwikkelden we al installaties voor verschillende bedrijventerreinen, de chemische 

industrie, voedingsmiddelenindustrie, verwerkende industrie en de glastuinbouw. Trots zijn we op het feit 

dat organisaties als Sensus, Vion, DAF, DMV International en Shell tot onze klantenkring behoren. 

 

Bij het exploiteren van onze installaties focussen wij op het realiseren van kostenbesparingen voor de klant 

en het terugdringen van emissies. Bovendien voeren wij al onze werkzaamheden en diensten uit met het 

streven naar minimale belasting van schaarse waterbronnen. Al onze projecten zijn maatwerk, waarbij we 

altijd innovatieve en betrouwbare technieken toepassen. 

 

Duurzaam – Deskundig – Op maat 

 

Wat heeft HydroBusiness jou te bieden? 

Een verantwoordelijke en uitdagende baan in een enthousiast exploitatieteam. HydroBusiness opereert in 

een innoverend vakgebied en heeft daarin een groeiende positie. In ons vakgebied heeft betrokkenheid en 

kennisopbouw binnen het team een centrale plek. 

 

HydroBusiness kenmerkt zich door een open, betrokken en ‘no nonsense’ cultuur. De communicatie is 

direct en we staan open voor initiatieven en goede ideeën. Het is een klein maar groeiend bedrijf met 

uitdagende projectinitiatieven op het gebied van waterzuivering in Nederland. Salaris is afhankelijk van 

kennis en ervaring. HydroBusiness biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
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Geïnteresseerd?  

Laat het ons weten door een motivatiebrief, voorzien van CV, te sturen naar Sylvia Kradolfer, Postbus 3238, 

4800 DE  Breda of per e-mail naar sylvia.kradolfer@hydrocaregroep.nl. 

 


