BiogasTec NV is een bedrijf actief in de
sector van de hernieuwbare energie. Wij
hebben een jarenlange ervaring in het
bouwen en exploiteren van verschillende
biogasinstallaties. In deze installaties wordt
biomassa – in hoofdzaak organisch
biologisch afval– vergist tot biogas volgens
een gepatenteerd procedé. Het gevormde
biogas wordt daarna aangewend in een
gasmotor met warmtekrachtkoppeling om
elektriciteit en warmte te produceren.

Account manager (m/v)
Jobomschrijving
We zoeken een commercieel talent die zijn/haar vakkennis kan inzetten om onze organisatie te laten groeien.
De kern van jouw functie is de aankoop van biomassa of organische nevenstromen (groenten- en fruitafval, graanresten, slib)
bij voedingsbedrijven. Hiervoor bouw je duurzame relaties op met voedingsbedrijven en agro- en afvalverwerkende industrie
in Vlaanderen, Nederland en Duitsland. Je onderhoudt bestaande relaties en gaat actief op zoek naar nieuwe leveranciers.
Bij de aankoop onderhandel je over de beste prijs, doe je prijsberekeningen van grondstoffen en stel je offertes op. Je legt ook
contacten met landbouwers of landbouwcoöperatieven om de afname van nevenstromen en de afzet van het eindproduct van
vergisting hier te voorzien.
Tot slot overleg je op regelmatige basis met de verantwoordelijke over de voortgang en vertegenwoordig je BiogasTec op
beurzen of netwerkevents.

Interesse?
Stuur uw cv en motivatie t.a.v. Isabelle Cordewiner
naar vacatures@biogastec.com
Voor meer informatie:
www.biogastec.com
09/242 85 50

Profiel
 Je werkt graag zelfstandig en kan vlot prioriteiten leggen. Je werkt nauwkeurig en denkt proactief mee over de beste
(technische) oplossing voor de klant.
 Je hebt een hogere opleiding in een milieugeoriënteerde richting achter de rug en combineert dit met commercieel
talent.
 Enige kennis van de vigerende wetgeving op Vlaams, federaal en Europees vlak is een pluspunt.
 Je kan vlot met de courante Office-toepassingen werken, met Excel in het bijzonder.
 Nederlands beheers je zeer goed. Goede kennis Duits is een meerwaarde.
Aanbod
Bij BiogasTec kom je terecht in een groeiende onderneming die zich engageert in een duurzame relatie met zijn medewerkers.
Je kan rekenen op de nodige ondersteuning van gemotiveerde, enthousiaste collega’s met vakkennis. Verder kun je rekenen
op de nodige opleidingen, die je in staat stellen te groeien in je functie. Daarnaast bieden we je een vast contract, een goede
work-life balance, een marktconform salarispakket en extralegale voordelen.

