
 
 
 
 
Spreekt dagdagelijks klantencontact jou aan? 
Geef jij graag advies? 
Werk jij bovendien graag met data? 
Dan ben jij net degene die we zoeken! 
 
 
 
Voor versterking binnen het team Operations zijn we op zoek naar een  
 
 

Account Manager Operations 
 
 
Valipac is een vzw opgericht voor en door het Belgische bedrijfsleven. 
Onze missie is aantonen dat bedrijfsmatige verpakkingen gerecycleerd kunnen worden. 
Hiervoor stimuleren we 40.000 bedrijven tot selectieve inzameling van hun bedrijfsafval en 
werken we samen met 200 afvalophalers. Op deze manier werken we mee aan een circulaire 
economie. 
 
Als Account Manager Operation bij Valipac heb je heel wat boeiende taken:  
 

 Je onderhoudt dagelijks het contact met bedrijven verantwoordelijk voor de ophaling van 
verpakkingsafval 

 Je hebt een adviserende rol betreffende het doorgeven van de cijfers. 
 Je analyseert het cijfermateriaal. Dit ook ter plaatse bij de bedrijven. 
 Je helpt hen door middel van analyses, om het sorteren bij hun klanten te optimaliseren. 

 
Volgende competenties en vaardigheden zijn hiervoor belangrijk: 

 Analytisch denkvermogen 
 Team spirit: inspringen voor een collega vind je geen probleem! 
 Bachelor/Master in een economische richting. Ervaring is geen must maar een mooie 

plus. 
 Je hebt je ogen open voor opportuniteiten. 
 Je kan goed contacten leggen. 
 Je kan klantgericht werken 
 Je hebt interesse in duurzame circulaire economie 
 Je hebt een behoorlijke kennis Frans. 
 Je houdt ervan om met cijfers te werken. 
 Je kan goed werken met Excel. 

 
In deze functie mag je rekenen op: 

 Een onmiddellijk vast contract 
 Een tof team van ca 30 collega's 
 Een organisatie die meewerkt aan de circulaire economie 
 Een loon naar gelang je ervaring tussen 2500 euro en 3500 euro bruto. 



 Extralegale voordelen: bedrijfswagen met tankkaart, hospitalisatieverzekering, 
groepsverzekering, maaltijdcheques, opleidingsbudget 

 20 dagen verlof + 12 arbeidsduurverminderingsdagen 
 Thuiswerk is mogelijk. 
 
 
Voor deze vacature is Lynn Smeets van Randstad Search & Selection jouw aanspreekpersoon. 
Je kan haar bereiken op 02/472 71 90 of lynn.smeets@rss.randstad.be.  

 


