
 

 

 
 

 
 

Novochem Water Treatment heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling en de verkoop van producten voor 
de industriële waterbehandeling zoals koelwater-, ketelwater- en afvalwaterbehandeling.  
Kwaliteit, service en vakmanschap zijn kenmerkend voor ons bedrijf. 
 
 
Wij zijn met spoed op zoek naar een: 
 

Fieldtechnician (m/v)  
voor zuid en west Nederland (2FTE’s) 

 

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Lees dan zeker verder!   
 
Wat ga je doen? 
 
Voor deze uitdagende en zeer afwisselende functie ben jij het eerste aanspreekpunt van onze bestaande 
klanten. Na een gedegen interne opleiding ben jij, samen met de areamanager, actief in desbetreffende 
area. Daar voer jij de nodige analyses en licht technisch werk uit, maakt een duidelijke rapportage en 
bespreekt deze ter plaatse met je contactpersoon. 
  
Onze verwachtingen van jou? 
 
We verwachten van jou een opleiding op minimaal MBO niveau zoals MLO, MTS of MAS, goede beheersing 
van de Nederlandse- en Engelse taal in woord en geschrift. Enige kennis van en affiniteit met chemie en 
techniek is een pré. Voor deze functie is het van belang dat je in het bezit bent van minimaal rijbewijs B. 
Vanwege de werkzaamheden is ook basis VCA noodzakelijk (of bereid zijn dit gaan halen). 
 
We zijn op zoek naar de persoon die met grote mate van zelfstandigheid, veilig en verantwoordelijk kan 
werken. Goede communicatieve eigenschappen bezit en de kans grijpt door te groeien in een bedrijf met 
veel ambitie. 
 
Een flexibele en enthousiaste instelling spreekt voor zich net als een no-nonsense mentaliteit en het denken 
in oplossingen.   
 
Wat bieden we jou? 
 
Naast een prettige en uitdagende werkomgeving in een hecht team, wordt een prima salaris en een goed 
pakket secundaire arbeidsvoorwaarden geboden. O.a. een auto van de zaak, laptop en telefoon zijn hiervan 
onderdeel om succesvol te kunnen zijn in je werk. 
 
Als jij die persoon bent die zichzelf herkent in dit profiel en je voelt je thuis in een omgeving met 
enthousiaste collega’s, dan willen wij graag eens met je praten.  
Voor meer informatie kun je terecht op onze website (www.novochem.aquaprox.com). 
 
Als je vragen hebt mag je natuurlijk altijd bellen naar 030-6021533 of stuur een mail naar onderstaand 
mailadres met als onderwerp “Vragen vacature Fieldtechnician”. De contactpersonen voor deze vacature 
zijn Henri van der Sluijs en Maarten Pauwels. 
 
Sollicitatiebrieven kunnen per e-mail worden gestuurd naar:  sollicitaties@novochem.aquaprox.com 
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