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FOR A SAFE 
AND HEALTHY 

ENVIRONMENT 

 

De hele dag klantcontact is wat je graag doet, en met een glimlach op je gezicht. 
Proactief klanten bellen, mails afhandelen, je werkt een offerte uit en de tijd 
vliegt om. Je laat geen kans voorbij gaan om die nieuwe opdracht binnen te 
halen. Bestaande contracten zijn ons dierbaar en die verlies je daarom niet uit 
het oog. En in deze drukte kun jij ook de rust vinden om in ons geautomatiseerd 
dossier de binnengekomen temperatuurmetingen en norm overschrijdingen van 
watermonsters bij te houden en te beoordelen of er advies op gegeven moet 
worden. Aan het eind van de dag maak je de balans op. Het is weer gelukt! 
Tevreden klanten, een goede omzet. Je hebt hard gewerkt en nu is het tijd voor 
ontspanning om de volgende dag weer nieuwe kansen te benutten.  

Het betreft een gave baan waarbij je komt te werken in een enthousiast en 
succesvol team. Met jouw verkooptalent weet je successen te behalen terwijl je 
iedere klant het gevoel geeft belangrijk te zijn. Je staat garant voor het leveren 
van kwaliteit en een uitstekende service.  

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. Met jouw technisch inzicht 
weet je voor ieder probleem een 
geschikte oplossing te vinden.  
 
Het lezen van technische tekeningen  
gaat je goed af. Je bent nauwkeurig 
en hebt een scherp oog voor detail. 
Je hebt aan een half woord genoeg 
om aan de slag te gaan. Je hebt een 
groot verantwoordelijkheidsgevoel. 
Door je pro actieve instelling loop je 
altijd een stapje voor op de rest. Je 
denkt oplossingsgericht en vormt 
daarmee een belangrijke schakel in 
ons klantencontact. 
 
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 
een Technisch Commercieel medewerker. 
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