
                                 

 

Recycling Partners Belgium uit Turnhout is een jonge, sterk groeiende start-up gespecialiseerd 
in duurzaam afval- en materialenbeheer voor grote ondernemingen. Door ons uniek 
verbindend concept zorgen we ervoor dat afval- en materiaalstromen hun weg vinden naar de 
juiste verwerker. Verduurzamen, ontzorgen 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   
 
Om onze ambities kracht bij te zetten, verwelkomen we graag een ‘mens & proces’ gerichte 
(m/v): 
 

(Junior) Operations Coördinator 
Start up – Scale up 

 

Je zorgt voor een efficiënte en vlotte werking van de organisatie en waarborgt de kwaliteit van 
onze customer service, administratie en financiële processen. Je overziet de workflow van A tot 
Z in ons ERP systeem en stuurt een groeiend team van 3 personen aan. Samen breng je dagelijks 
alle orders tot een goed einde. Met jouw hands-on aanpak en entrepreneurship geef je onze 
organisatie mee vorm. De combinatie van klantencontact, ERP management, in- en uitgaande 
factuurstromen beheren, data-analyse, … zorgen voor een divers, uitdagend en groeiend 
takenpakket. Je werkt in een hecht team van 7 personen en rapporteert aan de oprichter met 
wie je nauw samenwerkt. 
 
Werk mee aan de toekomst van morgen! 
Als betrouwbare sluitpost in onze organisatie werk je in een start up – scale up omgeving met 
boeiende uitdagingen en kansen. Werken in een jonge onderneming is werken met ‘goesting’ 
en passie. Je maakt dagelijks het verschil! We garanderen reële groeimogelijkheden in een 
enthousiast en ondernemend kader. Ruimte voor eigen inbreng is gegarandeerd. Ook balans 
tussen werk en privé vinden we belangrijk. We investeren immers sterk in welzijn en werksfeer. 
Voor je inzet, initiatief en verantwoordelijkheidszin kan je uiteraard rekenen op een mooi 
verloningspakket. 
 
Ben je… 
… bedreven in coördineren en leidinggeven of heb je een sterke ambitie om dit te leren? 
… een organisatorisch, administratief en/of financieel talent met een master werk- en 
denkniveau? 
… analytisch sterk en gemotiveerd om strategisch mee na te denken? 
… een teamplayer? Een spin in het web tussen klanten, partners & collega’s? 
 
Gemotiveerd om een duurzaam verschil te maken in deze wereld? 
Stuur je CV en motivatie naar solliciteren@goelen.be t.a.v. Jente Steijnen. Meer informatie via 
014/61 57 87. Je kan rekenen op een discrete behandeling van jouw kandidatuur. 

http://www.rpb.be/
mailto:solliciteren@goelen.be

