
 

INWATEC GmbH & Co. KG 
Römerstraße 131-133 

D-50127 Bergheim 
 

T +49 2271 99 5510 
E-Mail j.deetens@inwatec.com 

www.inwatec.com 

 

 
SERVICE ENGINEER REGIO VLAANDEREN 
 
 
INWATEC GmbH & Co. KG is een middelgroot, snelgroeiend bedrijf op het gebied van chemische 
waterbehandeling dat naam heeft gemaakt in zowel grote als middelgrote industrieën in Duitsland, 
Benelux en aangrenzende EU-landen door innovatie, klantgerichtheid en competentie. 
 
Tot onze klanten behoren de grotere industriële bedrijven (chemie, staal, automobiel, raffinaderij, 
energie), maar ook steeds meer middelgrote productiebedrijven (brouwerijen, voedingsindustrie, 
maakbedrijven, waterproductie) 
 
Wij voldoen aan de hoogste ethische en sociale eisen met een sterk gevoel voor rechtvaardigheid, 
transparantie, integriteit, veiligheid en inclusiviteit. 

 

DE VACATURE: 
 
Inwatec Benelux is op zoek naar een Service Engineer voor regio Vlaanderen. Deze persoon zal deel 
uitmaken van ons verkoopteam in de Benelux. De Service Engineer zal rapporteren aan de Sales 
Manager Benelux. 

 
JOB OMSCHRIJVING: 
 
Service Engineer regio Vlaanderen voor de dienst na verkoop van chemicaliën aan verschillende 
types van industrieën met focus op koelwater, ketelwater, afvalwater, omgekeerde osmose en 
drinkwater. 

 Uitvoeren van labo en veldtesten bij bestaande klanten voor het opvolgen van onze 
waterbehandelingschemicaliën voor raffinaderijen, energie-, chemie-, staal- en andere 
industriële bedrijven 

 Bijregelen doseringen en instelwaarden via ons online 4G platform Inwatrol Expert 
 Opmaken van servicerapporten en deze samen met een actieplan bespreken met onze 

klanten 
 Interne rapportage aan de Sales Manager en klantverantwoordelijke 
 Het onafhankelijk uitvoeren van deze taken, rekening houdende met het respecteren van 

streefdata  
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VERWACHTE OPLEIDING, KENNIS EN ERVARING: 

 Een hogeschool of universiteitsdiploma in een technische richting met voorkeur voor een 
master of bachelor in de chemie; 

 1 à 2 jaar werkervaring zou ideaal zijn doch is niet essentieel. Eventuele ervaring in 
waterbehandeling wordt uiteraard sterk gewaardeerd; 

 Sterke communicatievaardigheden, open geest, flexibel, goed in het oplossen van 
problemen; 

 In staat om alleen te werken doch steeds in staat om in team te functioneren; 
 Moedertaal Nederlands, goed in Engels; 
 Goede computervaardigheden (Office pakket); 

 
COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN: 
 

 Sterk in communicatie en commercieel ingesteld 
 Je bent open van geest, flexibel, creatief en toont initiatief 
 Je bent bereid om korte verplaatsingen te maken naar ons hoofdkantoor nabij Keulen 
 Je woont in Vlaanderen 
 Rijbewijs B 

ONS AANBOD: 

We zullen u tonen hoe u carrière kunt maken bij Inwatec in de Benelux. Je kan van ons een 
interessante en spannende job verwachten waarbij je terecht zult komen in een geweldig team met 
ruimte voor je professionele en persoonlijke ontwikkeling. Naast het voordeel om te werken in een 
sterk groeiend middelgroot bedrijf, bieden we u een zeer competitief en aantrekkelijk salaris, een 
neutrale bedrijfswagen (ook voor persoonlijk gebruik), mobiele telefoon, laptop, home office 
vergoeding, hospitalisatieverzekering, pensioenplan, onkostenpakket, enz… 

 

  Geïnteresseerd? Solliciteer gewoon. 
  We kijken er naar uit je te ontmoeten. 
 
 
  
Indien deze job u interesseert, aarzel dan niet om te solliciteren en stuur je CV en motivatiebrief 
naar onze Sales Manager Benelux j.deetens@inwatec.com of bel ons op +32 478 106 722 


