Recycling Partners Belgium uit Turnhout is een jonge, ambitieuze organisatie gespecialiseerd
in duurzame oplossingen voor het totale afval- en materialenbeheer van grote
ondernemingen. Door ons uniek verbindend concept zorgen we ervoor dat afval- en
materiaalstromen hun weg vinden naar de juiste verwerker. Verduurzamen, besparen en
vereenvoudigen gaan bij ons dan ook hand in hand. Als onafhankelijk partner zetten we in op
het belang van de klant. We streven samen naar kwalitatieve service, duurzame oplossingen
& maximale afvalvalorisatie. Benieuwd naar meer? Neem snel een kijkje op www.rpb.be
Ter uitbreiding van ons team verwelkomen we graag een (m/v):

Admin en customer service medewerker
Samen met je vier collega’s ben je de drijvende kracht achter onze dienstverlening. Klanten
kunnen rekenen op jouw initiatief en expertise om hun afvalbeheer zo efficiënt mogelijk te
organiseren. In eerste instantie neem je orders van klanten op en boek je de juiste
afvalverwerker in. Ook verzorg je de bijhorende administratie en facturatie. Afhankelijk van je
ambities en talenten krijg je de kans om gaandeweg meer taken en verantwoordelijkheden op
te nemen. Als jonge en dynamische onderneming rekenen we immers op jouw inzet om onze
werking verder mee vorm te geven en uit te bouwen.
Werk mee aan de toekomst van morgen!
Werken in een jonge onderneming is werken met ‘goesting’ en passie. Je komt terecht in een
enthousiast en ondernemend kader. Ruimte voor initiatief en persoonlijke groei is een
zekerheid. Balans tussen werk en privé is daarnaast ook erg belangrijk. We investeren immers
sterk in ieders welzijn en de werksfeer. Voor je inzet, initiatief en verantwoordelijkheidszin
kan je uiteraard rekenen op een mooi verloningspakket.
Heb je…
…een hogere opleiding achter de rug?
…sterke communicatieve skills en graag contact met klanten, ook in het Frans en Engels?
…een voorliefde voor plannen en puzzelen?
…oog voor detail en administratief talent?
…‘goesting’ om mee na te denken over duurzame alternatieven?
Dan kijken we er alvast naar uit om samen met jou ons succesverhaal te schrijven.
Solliciteren kan via: solliciteren@goelen.be t.a.v. Jente Steijnen. Voor meer informatie neem
je contact op via 014 61 57 87. Je kan rekenen op een discrete behandeling van je
kandidatuur.

