
 
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) 

 
 

Bediende commerciële binnendienst  
 

voor onze vestiging in Evergem 
 
 
Je Functie  

o Algemene ondersteuning commerciële dienst 
o Instaan voor de administratieve verwerking van diverse 

offertes/contracten/documenten binnen de commerciële afdeling.  
o Je beantwoordt de prijsaanvragen, volgt de offertes nauwgezet op, 

in samenspraak met de verantwoordelijke. 
o Algemene klantenservice: vriendelijk, behulpzaam en geduldig de 

klant te woord staan 
o Algemene administratieve taken ter ondersteuning van de 

vatenreiniging 
 
Je Profiel 

o Bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring (Office, Handel, 
Logistiek) 

o Vlot drietalig spreken en schrijven (NL-FR-ENG) 
o Zeer goede kennis Office-pakket 
o Sterke administratieve vaardigheden 
o Je werkt nauwkeurig en bent een flexibele teamplayer 

o Je kan om met deadlines en werkt probleemoplossend 

o Je bent klantgericht en klantvriendelijk 

o Je hebt aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu 

Ons aanbod 
o Opleiding op onze vestiging 
o Voltijdse en vaste job in een dynamische werkomgeving  
o Marktconforme verloning met extra-legale voordelen 

 
 
Neem al een kijkje op www.twz.be! Interesse? 
Contacteer Eveline De Klerck,  
Durmakker 4, Haven 8710A te 9940 Evergem  
Tel: 09/257.11.12 of e-mail: eveline.deklerck@twz.be                                       
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