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FOR A SAFE 
AND HEALTHY 

ENVIRONMENT 

 

Wat is belangrijk? Kansen benutten, omzet vergroten, organiseren, commercie 
(in de hoofdlijnen), contractmanagement, financiën, gesprekspartner zijn. Het is 
de combinatie van mensenkennis en gevoel voor bedrijfsbelang die deze gave 
rol succesvol maken. Bij Aquative wordt iedere dag hard gewerkt aan schoner 
en veiliger (drink)water. Dit doen we met een team van professionals waar jij de 
drijvende kracht achter bent. In de hectiek van de dag kun je snel schakelen. Je 
bent organisatorisch sterk. Terwijl je de resultaten niet uit het oog verliest, 
bewaak je de processen zodat iedereen doet wat van ‘m verwacht wordt. Je 
grijpt daadkrachtig in als het nodig is en daarmee geef je je collega’s het 
vertrouwen dat ze op je kunnen bouwen. De dagelijkse aansturing ligt nu bij de 
huidige eigenaar van het bedrijf. En die ga jij opvolgen. Hoe mooi is dat. 
Voorlopig zal hij je zeker bijstaan met raad en daad.  

Het betreft een uitdagende en zelfstandige rol binnen een organisatie die niet 
stilstaat. Het huidige management team wil graag onder jouw inspirerend 
leiderschap verder bouwen. Daarom kijk je verder dan de dagelijkse operatie en 
denk je mee hoe we door kunnen ontwikkelen.  

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

Je beschikt over HBO werk- en 
denkniveau en bent communicatief 
vaardig. Je maakt makkelijk keuzes 
en geeft daarmee aan welke kant we 
opgaan. We werken allemaal hard 
dus soms wordt het een latertje . 
Commercieel ben je slim en gedreven 
en zie je mogelijkheden om omzet 
binnen te halen. Je gaat voor 
resultaat, maar bent ook geduldig. Je 
bent authentiek en sociaal vaardig en 
daardoor herkenbaar als leider.  
 
Dat je niet uit de legionella wereld 
komt hoeft geen drempel te vormen,  
ervaring in de installatiebranche 
geeft je een streepje voor. 
 
En ben je ook nog eens woonachtig 
binnen 40-50 kilometer rondom 
Putten? 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. Aquative staat al op een solide basis, maar 
we willen verder bouwen. Als hands-on directeur lever je een belangrijke 
bijdrage aan deze ontwikkeling.   
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