
 

 

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

waterzuiveringsinstallaties voor de levering van industriewater, de behandeling van 

industrieelwater 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 (industriel) waterzuiveringen? Ben jij in 

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

Voor HydroBusiness zoeken wij per direct een nieuwe Operator waterzuivering voor 40 uur 

per week. 

 

Functie-inhoud 

Je draagt zorg voor zowel het technisch als technologisch functioneren van diverse 

(industrie)waterzuiveringen op verschillende locaties. Hierin werk je samen in een team met 

veel ervaring.  

 

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

zelfstandige werkhouding en ben je een echte teamplayer? Dan zit jij in deze functie goed op 

jouw plek!  

 

Wat heb jij HydroBusiness te bieden? 

• Technisch Je hebt een afgeronde MBO+-opleiding in technische/technologische 

richting (bij voorkeur procestechnologie); 

• In bezit of bereid te halen van NEN 3140, ATEX basis, VCA VOL en Techniek 

Afvalwaterzuivering (TAZ); 

• Je hebt affiniteit met zowel procestechniek als procestechnologie;  

• Je bent een teamspeler en voelt je verantwoordelijk voor de installaties;  

• Je bent bereid om bij onregelmatigheden buiten de normale arbeidsuren te werken;  

• Je bent flexibel en hebt er geen moeite mee om soms de handen vuil te maken;  

• Je beschikt over rijbewijs B; 

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

 

  



 

Herken jij jezelf in dit profiel? 

Dan heeft HydroBusiness jou wat te bieden!  

• Een lease auto;  

• 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 Tessa Hogerbrug via 06 21 31 95 72 of via 

tessa.hogerbrug@hydrocaregroep.nl. Direct solliciteren kan natuurlijk ook, mail je 

motivatiebrief met cv naar tessa.hogerbrug@hydrocaregroep.nl of per post naar 

HydroBusiness B.V., Postbus 3238, 4800 DE Breda t.a.v. Tessa Hogerbrug. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. 

 


