
 

Accountmanager regio West Vlaanderen (kust) 
Functieomschrijving 

Wij zijn op zoek naar extra ondersteuning voor ons salesteam. Je wordt 
verantwoordelijk voor een bestaande klantenportefeuille en de uitbouw van het 
klantenbestand in de bruisende regio West Vlaanderen (Kust). Je behandelt 
prijsvragen van A tot Z en zorgt ervoor dat onze (nieuwe) klanten een afvalbeleid 
op maat voorgeschoteld krijgen. Jij bent degene die hen adviseert om maximaal 
aan de bron te sorteren & werkt naar aanleiding van je bezoek ter plaatse een 
offerte uit. Daarnaast zal je ook actief prospectie doen naar nieuwe klanten.  

Beschik jij over de nodige skills? 

✓ Je hebt de verkoop in je bloed zitten en het geeft je een kick om op korte 
termijn resultaten te bereiken. 

✓ Je bent een flexibel, enthousiast persoon die in staat is om mensen te 
overtuigen en de filosofie van Bruco Group uit te stralen.  

✓ Je houdt ervan veel prospectie te doen. Je beheert je eigen 
klantenportefeuille en volgt de evoluties bij je klanten op de voet.  

✓ Je tracht problemen te voorkomen en tracht ze op te lossen wanneer ze zich 
voordoen. Je denkt mee in de geest van ons modern dynamisch bedrijf. 

✓ Een bachelordiploma is een pluspunt maar geen vereiste. Je hebt wel 
minimum een eerste werkervaring in de buitendienst achter rug.  

✓ Belangrijk is dat je ook beschikt over een goed netwerk en tevens een 
topper bent in het leggen van relaties.  

✓ Samen met onze Salesmanager bespreek je de strategie, offertes, plan van 
aanpak voor prospectie, …  

Heb je interesse om deel uit te maken van ons top salesteam?  

Stuur ons dan jouw CV en motivatiebrief naar Rein.Motyka@bruco-containers.com 
en we nemen binnen de week contact met je op. 

Over ons 

Bruco Group is een Belgisch bedrijf met actueel 6 vestigingen : Bruco Wijnegem, 
Bruco Sud Sambreville, Stuer Kruibeke & Dekuyper Bredene, Afval Alternatief 
Dessel, Mels Hamme. 

Bruco focust zich op de inzameling , sortering en voorbewerking van gemengde en 
ook voorgesorteerde bedrijfsafvalstromen. Hiertoe beschikt Bruco over enkele 
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performante sorteerinstallaties en opent Bruco in februari een nieuwe “state of the 
art” sorteerlijn in Sambreville. Op deze sorteerlijnen worden gemengde droge 
afvalstromen (bouw en niet bouw gerelateerd) uitgesorteerd in verschillende 
monostromen. Deze monostromen worden al dan niet voorbewerkt afgevoerd naar 
gespecialiseerde recyclage installaties in binnen en buitenland. Voor sommige 
monostromen (oa hol en bol glas, vlak glas, puin) beschikt Bruco over de nodige 
industriële installaties om deze op te werken tot een grondstof (End Of Waste). 

Binnen Bruco Group is de nodige kennis en ervaring aanwezig om snel een antwoord 
te geven op de afvalvraagstukken waar onze klanten mee geconfronteerd worden. 
Onze flexibele dienstverlening staat centraal in onze manier van werken. We 
streven naar een maximale recyclagegarantie waarbij we zo hoogwaardig mogelijke 
producten / half fabricaten maken die dan als grondstof of brandstof kunnen 
ingezet worden in andere industrieën. 

Bruco Group heeft ondertussen een mooi parcours afgelegd & wij blijven verder 
uitbreiden & investeren op alle fronten. 

#BrucoGroupBelgium #MovingForward 

 


