
 

Wat dacht je van een toekomst bij TWZ? 
 
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 bij de ophaling ervan, maar 
zeker ook bij de sortering, valorisatie en verwerking. Onze 
verantwoordelijkheid als specialist van afvalbeheer bestaat erin het afval en 
de verontreiniging veroorzaakt door de mens volgens de hoogst mogelijke 
maatstaven te beheren en de impact van de menselijk activiteit op de 
planeet te verminderen. 
 
Elke dag gaat TWZ  op zoek naar nieuwe, vindingrijke oplossingen voor de 
inzameling, recyclage en verwerking van gevaarlijk & vloeibare afvalstoffen. 
TWZ is een gespecialiseerde raadgever op vlak van afvalbehandeling, 
ophaling, sortering, recyclage, valorisatie en verwerking van gevaarlijk & 
vloeibaar afval. 
 

 
 

                                                                       
 
     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 
ACCOUNT MANAGER 

 
voor onze vestiging te Genk 

 
Jouw Functie 

o Je bent verantwoordelijk voor de commerciële uitbouw van onze 
nieuwe site te Genk. 

o Je prospecteert op actieve wijze en reageert snel en efficiënt op de 
vraag van klanten.  

o Je bent verantwoordelijk voor de actieve verkoop van producten en 
diensten op vlak van gevaarlijke & vloeibare afvalstoffen, bij 
bestaande klanten en nieuw uit te bouwen klanten. 

o Je staat in voor het garanderen van een kwalitatieve dienstverlening 
aan de klanten, het onderhouden van de nodige klantencontacten 
en verzorgt hiervoor de volledige administratie.  

o Je onderhoudt contacten met eindverwerkingscentra en je 
contracteert transporteurs die het afval aan – en afvoeren.  

 
Jouw Profiel 

o Je beschikt over een diploma Bachelor/Master Chemie of 
gelijkwaardig en hebt minimum 2 jaar verkoopservaring. 

o Ervaring in de afvalsector is een extra troef. 
o Dankzij je sterke persoonlijkheid en je uitgesproken zin voor 

initiatief, leg je snel sociale contacten en ben je in staat het 
vertrouwen van klanten te winnen. 

o Je bent een flexibele teamplayer en hebt een commerciële feeling. 
o Je bent vertrouwd met het Office pakket en beheerst vlot de 

Nederlandse taal. Goede kennis Frans is een extra troef.  
 
Ons aanbod 

o Voltijdse job in een dynamische werkomgeving  
o Interessant verloningspakket met extra - legale voordelen 
o GSM en wagen 

 
Neem al een kijkje op www.twzgroup.be! Interesse? 
Contacteer Eveline De Klerck,  
Munsterenstraat 30, 3600 Genk,  
GSM 0484/60 44 23 of e-mail: eveline.deklerck@twz.be                                        

 

http://www.twzgroup.be/

