
 

 

HydroBusiness adviseert, ontwikkelt en ontwerpt, financiert, realiseert en exploiteert 

waterzuiveringsinstallaties voor de levering van industriewater, de behandeling van 

industrieel afvalwater en van watertransport- en waterdistributienetten. Als exploitant houdt 

HydroBusiness toezicht op werkzaamheden van aannemers bij het uitvoeren van onderhoud 

aan de waterzuiveringsinstallaties, watertransport- en waterdistributienetten. Zoek jij een 

dynamisch en groeiend bedrijf waar geen dag hetzelfde is? Lees dan snel verder!  

 

Heb jij ervaring met beheer en onderhoud van (afval) waterzuiveringen? Ben jij in bezit 

van rijbewijs B? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Voor HydroBusiness zoeken wij per direct een nieuwe exploitatiemedewerker voor 40 uur per 

week. 

 

Functie-inhoud 

Je draagt zorgt binnen de afdeling exploitatie voor het onderhoud en 

schoonmaakwerkzaamheden aan de industriewater- en afvalwaterzuiveringen. 

Daarnaast het mede uitvoeren, het begeleiden en/of controleren van preventief en correctief 

technische onderhoud aan onderdelen van de waterzuiveringsinstallaties, het ondersteunen 

met betrekking tot beheer, opnames en rapportages aan de interne organisatie.  

 

Ben jij meedenkend, betrokken en oplossingsgericht, flexibel, heb jij een zelfstandige 

werkhouding en vind je zowel het voorbereidende als het uitvoerende stadium van projecten 

interessant? Dan zit jij in deze functie goed op jouw plek!  

 

Wat heb jij HydroBusiness te bieden? 

 Technisch MBO werk- denkniveau (bij voorkeur elektrotechniek en affiniteit met 

werktuigbouwkunde);  

 Ervaring met het beheer en onderhoud van water- en afvalwaterzuiveringsinstallaties  

 Je bent een teamplayer en voelt je verantwoordelijk voor de afvalwaterzuiveringen; 

 Je bent in het bezit van rijbewijs B  

 Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit  

 Je bent in het bezit van VCA  

 Je bent bij voorkeur woonachtig in Oost-Brabant / Noord Limburg. 

 

  



 

Herken jij jezelf in dit profiel? 

Dan heeft HydroBusiness jou wat te bieden!  

 Een auto van de zaak  

 Mogelijkheden tot het volgen van opleidingen en ruimte voor ontwikkeling  

 Enthousiaste collega’s met veel ervaring  

 Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband  

Is je interesse gewekt? 

Neem contact op met Sylvia Kradolfer via 076 572 77 30 of via 

sylvia.kradolfer@hydrocaregroep.nl. Direct solliciteren kan natuurlijk ook, mail je 

motivatiebrief met cv naar sylvia.kradolfer@hydrocaregroep.nl of per post naar Hydreco B.V., 

Postbus 3238, 4800 DE Breda t.a.v. Sylvia Kradolfer. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. 

 


