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):

Recycling Coördinator België
De kerntaak van RPB is de klantenontzorging op vlak van afval- en materialenbeheer. Als
Recycling Coördinator bezoek je frequent de sites van onze bestaande klanten. Je wordt hun
RPB-aanspreekpunt en servicet hen waar nodig. Ter plekke monitor je het inzamelproces,
werk je actief aan restafval reductie en ga je in dialoog met onze klant. Zo werk je ideeën en
initiatieven uit om de afvoer en verwerking van materialenstromen te optimaliseren. Verder
los je operationele issues op, breng je technische problemen in kaart, steek je de handen uit
de mouwen, detecteer je nieuwe mogelijkheden, initieer en begeleid je verbeterprojecten en
sorteeropleidingen, enz. Kortom, je bent dé centrale spil tussen klant, RPB en onze partners.

Als RPB Recycling Coördinator…
✓ beschik je over een bachelor denk- en werkniveau en ben je sterk in het analyseren en
daadwerkelijk optimaliseren van processen.
✓ heb je sterke communicatieve skills, ook in het Frans, en ben je een bruggenbouwer
pur sang.
✓ is ervaring in de logistieke en/of recyclage sector een pluspunt maar zeker geen must.
✓ ben je initiatiefrijk en bruis je van ideeën maar schrik je er ook niet voor terug om de
handen uit de mouwen te steken.
✓ hou je ervan om zelfstandig je plan te trekken bij opdrachtgevers maar ook deel uit te
maken van een dynamisch, sterk groeiend team.

Werk mee aan de toekomst van morgen!
Je werkt in een jonge onderneming die bruist van ‘goesting’ en passie. Je komt terecht in een
enthousiast, ondernemend kader. Ruimte voor initiatief en persoonlijke groei is een
zekerheid. We investeren sterk in welzijn en werksfeer. Voor je inzet, initiatief en
verantwoordelijkheidszin kan je uiteraad rekenen op een mooi verloningspakket.

We kijken 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 014 61
57 87.
Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.

