
 

Vacature Weegbrugbediende 

Introductie: 

• Bruco in het kort 

Bruco Group is een sterk groeiend bedrijf gespecialiseerd in de inzameling en 
verwerking van allerlei soorten afval, met als doel dit afval een tweede leven te 
geven en zo ons steentje bij te dragen aan de ‘circulaire economie’.  

Momenteel hebben wij maar liefst 5 sites in België: Wijnegem, Kruibeke, Hamme, 
Oostende & Sambreville. 

Bruco Group focust zich vooral op de inzameling , sortering en voorbewerking van 
gemengde en ook voorgesorteerde bedrijfsafvalstromen. Hiertoe beschikken wij 
over enkele performante sorteerinstallaties (Wijnegem, Kruibeke, Hamme, 
Sambreville, …) en heeft Bruco Group vandaag 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). 

• Situering weegbrug  

De Weegbrug staat centraal in onze organisatie. Hier worden alle ingaande en 
uitgaande producten geregistreerd, contacten met (aanlever)klanten gelegd, de 
overslag aangestuurd, …  

Jouw verantwoordelijkheden 

Context:  

Je maakt deel van het Bruco Group – Administratie team, aangestuurd door Tamara Ooms.  

Functie omschrijving: 
Als  weegbrugbediende zal je verantwoordelijk worden voor de vlotte werking en 
ondersteuning van de weegbrug. Je staat in direct contact met de klant en informeert de 
klanten proactief. Je ondersteunt de weegbrug & planning op administratief vlak. Je krijgt 
een volledige opleiding aan de weegbrug & van het TMS systeem zodat je van alle markten 
thuis bent. 

 

 



 

Typische taken die je zal uitvoeren zijn: 

• Communicatie met de klant:  

o Je neemt mee bestelling telefonisch op  en geeft deze in het systeem in. 

o Je informeert de klant proactief over alles wat er rond zijn bestelling 
gebeurt. 

o Je lost eventuele problemen op, op een correcte, klantvriendelijke manier 
(zonder dat je over je heen laat lopen). 

• Communicatie met de planning 

o Je krijgt een opleiding over onze nieuwe TMS software. 

o Je koppelt het eigen transport aan de juiste chauffeur en stuurt dit door 
naar hun boordcomputer. (automatische weegbrug) 

• Administratie  

o Je verzorgt de administratie verbonden aan de weegbrug / planning.  

• Weegbrug  

o Je krijgt een volledige opleiding aan de weegbrug waardoor je een volledig 
overzicht ontwikkelt van wat we juist doen. Je krijgt een idee van de 
frequentie waarmee elke klant aanlevert en welke producten de klanten 
verwerken. Via de weegbrug leer je de klanten persoonlijk kennen, wat de 
communicatie achteraf vereenvoudigt. 

o Om de week neem je s ’morgens of s ‘avonds 2.5 uur / dag, de weegbrug 
onder je schouders. Dit betekent dat je de ene week om 6:30 start en al om 
15:30 naar huis kan en de andere week kan uitslapen tot 9:30 om vervolgens 
mee af te sluiten om  18:00. 

Jouw profiel: 
• Je bent communicatief, een teamplayer en beschikt over een gezonde portie humor 
• Je bent flexibel en past je eenvoudig aan nieuwe situaties aan. 
• Je beschikt over goede organisatorische skills. 
• Je kan goed om met druk en deadlines 
• Je kent je weg in Windows, Word & Excel en kan vlot typen  
• Je beschikt over voldoende maturiteit. 
• Je beschikt over een goede kennis van het Nederlands, Frans & Engels. 

Ons aanbod: 
Bruco is een sterk groeiend bedrijf waar je je helemaal kan ontplooien. We gaan uit van 
een horizontale werking en geven iedereen de mogelijkheid om zichzelf te zijn en het 

 



 
werk naar zijn hand te zetten. Als administratief weegbrug bediende ga je voor een job 
met veel afwisseling en menselijk contact. Bij ons kan je zowel persoonlijk als 
professioneel groeien. Kies je voor ons, dan belonen we je engagement, drive en passie 
met een heel aantrekkelijk verloningspakket waar o.a. ook een bedrijfsauto & 
maaltijdcheques in vervat zitten.   

Solliciteren via Tamara.Ooms@bruco-containers.com (gsm 0472526727)
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