
 
 

Wat dacht je van een toekomst bij de TWZ Group? 

 

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. Het is de verantwoordelijkheid van de 

TWZ Group, 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. WWT (site Diksmuide) maakt deel uit van 

de TWZ Group, met verschillende verwerkingscentra in België. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om onze missie verder waar te maken, kijken we momenteel uit naar een 

nieuwe collega (m/v) die tewerkgesteld zal zijn op de site te Diksmuide. 
 

 

 

ACCOUNT MANAGER  

ACCOUNT MANAGER 

Regio West-Vlaanderen 
 

Je Functie 

o Je prospecteert op actieve wijze en reageert snel en efficiënt op de 

vragen van klanten. 

o Je bent verantwoordelijk voor de actieve verkoop van producten en 

diensten op vlak van gevaarlijke en vloeibare afvalstoffen, bij 

bestaande klanten en nieuw uit te bouwen klanten. 

o In samenspraak met jouw verantwoordelijke en onze interne 

technische diensten, onderhandel je met de klant en geef je 

gespecialiseerd technisch advies. 

o Je zorgt voor de klantenopvolging m.b.t. contracten, tarieven, 

marktwijzigingen en het behandelen van klachten. 

 

 

Je Profiel 

o Je beschikt over een diploma Bachelor/Master Chemie of 

gelijkwaardig en je hebt minimum 2 jaar sales ervaring. 

o Ervaring in de afvalsector is een troef. 

o Dankzij je sterke persoonlijkheid en je uitgesproken zin voor 

initiatief, leg je snel contacten en ben je in staat het vertrouwen van 

klanten te winnen. 

o Je bent een flexibele teamplayer en je hebt commerciële feeling. 

o Je bent vertrouwd met het Office pakket. 

 

Ons aanbod 

o Voltijdse en vaste job in een dynamische werkomgeving. 

o Je komt terecht in een ambitieus en gezond bedrijf. 

o Je krijgt een interessant verloningspakket met extralegale voordelen, 

incl. GSM, laptop en bedrijfswagen. 

 

 

Neem al een kijkje op www.twzgroup.be! Interesse? 

Contacteer Davy Braeckmans 

Heernisse 11A, 8600 Diksmuide  

Tel: 051/50.45.50; mail: davy.braeckmans@wwt.be                                       


