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Wij, TWS een belangrijke speler op de markt met het leveren van slimme 
afvalinzamelmiddelen en diensten, zijn ter versterking van ons team op zoek naar een 

 
 

Accountmanager België (M/V) 
(Fulltime 40 uur) 

 

In deze veelzijdige functie werk je zowel zelfstanding als samen in een klein team. Je bent 
verantwoordelijk voor het uitbreiden en het up-to-date houden van de verkoop van onze 
producten en diensten bij onze Belgische Nederlands- en Franstalige klanten. 

Wat ga je onder andere bij ons doen: 
- Acquisitie van nieuwe klanten voor producten en diensten 
- Onderhouden van contacten met bestaande klanten 
- Afhandelen van alle eigen verkoopadministratie t/m orderbevestiging 
- Meewerken aan inschrijvingen op aanbestedingen 
- Deelnemen aan beurzen en congressen 
- Deelname aan het verkoopoverleg 
- Overige voorkomende werkzaamheden 
Je valt hiërarchisch onder de commercieel directeur. 

 

Wat neem je daarvoor mee: 
- Goede beheersing van Nederlandse, Franse en Engelse taal. 
- Goede kennis van Office 365 
- Commercieel en goed cijfermatig inzicht 
- Rijbewijs B 
- Een gedegen opleiding en enkele jaren ervaring in een gelijkwaardige functie 
 
Ervaring in de afvalbranche is een absolute pré. 

Waar worden we blij van: 
Van iemand die nauwkeurig, flexibel, georganiseerd, zelfstandig, accuraat en 
gestructureerd is en zich snel nieuwe taken eigen kan maken. Die gewend is om 
klanten te overtuigen op basis van kennis en kunde en die ook gewend is om 
presentaties te maken en te geven. Die service en commercieel gericht is en daarbij 
een proactieve houding heeft. Die weet wat het is om een netwerk op te bouwen en 
te onderhouden. Kennis van Europese aanbestedingen is een pré.  
 

http://twsbenelux.com/
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Wat bieden wij: 
Een leuke functie in een enthousiast en dynamisch team binnen een zeer gezonde 
organisatie met een passend salaris, een laptop en auto van de zaak en goede 
bijpassende emolumenten.  
 
Je bent woonachtig in België of Zuid-Nederland en werkt vanuit huis. 
1 x per week kom je een dag naar onze vestiging in Roosendaal voor overleg.  
 
 
Enthousiast geworden en geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan een brief met een 
korte motivatie en je CV naar Arnoud Knoeff, via mailadres arnoud@twsbenelux.com. 
Wil je meer weten over de functie of heb je vragen, dan mag je hem ook altijd even 
mailen met het verzoek voor een belafspraak.   

http://twsbenelux.com/
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