
 

Wat dacht je van een toekomst bij WWT? 
 
Elk jaar worden er duizenden tonnen afval geproduceerd. Met het oog op 
de milieuwetgeving en onze gezondheid, dienen deze afvalstoffen met de 
grootste zorg behandeld te worden. Niet alleen de ophaling van de 
afvalstoffen is belangrijk, maar zeker ook de sortering, valorisatie en 
verwerking ervan. Het is de verantwoordelijkheid van WWT, als specialist in 
de ophaling en de verwerking van gevaarlijke en vloeibare afvalstoffen, om 
het afval en de verontreiniging veroorzaakt door de mens, volgens de 
hoogst mogelijke maatstaven te beheren en de impact op onze planeet te 
verminderen. Jaarlijks verwerkt WWT ca. 100.000 Ton afval. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om onze missie verder waar te maken, kijken we momenteel uit naar een 
nieuwe collega (m/v) 
 

 

 
 

 
(Commercieel) Administratief Bediende 

 
Je Functie 
Deze diverse functie bestaat uit verschillende aspecten: 

o Commerciële administratie:  
o Opstellen offertes i.s.m. de Account Managers 
o Input van commerciële data in het ERP pakket 
o Algemene klantenservice: vriendelijk, behulpzaam en geduldig de 

klant te woord staan  
o Planning transporten   

o Ontvangen van chauffeurs 
o Registratie inkomende en uitgaande vrachten 
o Transportgerelateerde documenten voorbereiden en vervolledigen 

o Toezien op het respecteren van de veiligheidsvoorschriften van 
leveranciers, bezoekers en chauffeurs 

o Algemene administratieve taken  
 
Je Profiel 

o Je beschikt over een Bachelor diploma, en beschikt reeds over ervaring als 
(commercieel) administratief bediende 

o Je bent perfect Nederlandstalig, en heb een goede kennis van de Franse 
taal 

o Kennis van chemie en ervaring in de afvalsector zijn troeven 
o Je hebt sterke administratieve vaardigheden 
o Je werkt zeer nauwkeurig en probleemoplossend 

o Je bent zeer klantgericht en je communiceert vlot 

o Je bent een flexibele teamplayer  

o Je hebt aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu 

o Je bent vertrouwd met het Office pakket 

Ons aanbod 
o We bieden je een voltijdse job in een dynamische werkomgeving 
o Je komt terecht in een ambitieus en gezond bedrijf, met een aangename 

werksfeer 
o Je krijgt een interessant verloningspakket met extralegale voordelen 

 
Neem al een kijkje op www.wwt.be! Interesse? 
Contacteer Davy Braeckmans 
Heernisse 11A, 8600 Diksmuide  
Tel: 051/50.45.50 of e-mail: davy.braeckmans@wwt.be                                      


