Shanks is een toonaangevend ‘waste-to-product’-bedrijf in Nederland en Europa en
onderscheidt zich door haar klantgerichtheid, duurzame wijze van afvalbeheer en
recyclingprestaties. Voor onze National Accounts afdeling van de Commercial Waste
Netherlands Divisie zijn wij op zoek naar een

Medewerker Binnendienst
(fulltime)
Ben jij die commerciële professional die het team van National Accounts gaat ondersteunen
en het aanspreekpunt wordt voor klanten? Ben jij iemand die graag alles regelt en makkelijk
kan schakelen tussen de verschillende soorten partijen waar je mee te maken krijgt? Dan zijn
we misschien wel op zoek naar jou!
In deze functie maak je deel uit van de National Accounts afdeling van Shanks. Deze afdeling
acquireert en beheert grote landelijke accounts. Je komt te werken in een klein team met
ervaren collega’s die een goede werksfeer belangrijk vinden. Het (telefonisch) contact met
zakelijke klanten of prospects is een groot onderdeel van je werk. Daarnaast is een
belangrijke rol in het beheer van de national accounts, zoals vastgelegd in KPI’s en SLA’s,
voor jou weggelegd. Je werkt hierin nauw samen met de collega’s binnen de verschillende
Shanks bedrijven. Je bent verantwoordelijk voor de ondersteuning bij grote offertetrajecten,
tenders en de voorbereiding van presentaties (powerpoint). De administratie en facturatie van
de afdeling valt ook onder jouw verantwoordelijkheid.
Wie zoeken wij?
• Je bent een ambitieuze starter of hebt al enkele jaren werkervaring, bij voorkeur in een
commerciële functie.
• Je hebt een relevante MBO of HBO opleiding
• Je bent communicatief sterk en in staat een goed verhaal op papier te zetten
• Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal , in woord en geschrift
• Je bent pro-actief, kwaliteitsgericht, klantgericht en zelfstandig
Wij bieden:
Een interessante en brede functie in een dynamisch bedrijf. Daarbij bieden wij marktconforme
arbeidsvoorwaarden. De functie is voor 40 uur per week. Jouw standplaats is
Wateringen/Amersfoort, waarbij je ook op andere vestigingen van Shanks werkzaam zult zijn.
Het bedrijf
De Shanks Commercial Waste Netherlands divisie is gespecialiseerd in afvalinzameling, verwerking en recycling. Wij richten ons op maximale recycling en het (her)winnen van
grondstoffen en energie uit afval. Jaarlijks verwerken wij meer dan 5.000.000 ton afval en
weten daarvan dankzij voortdurende innovatie bijna 90% te recyclen en gereed te maken voor
hergebruik. In de Commercial Waste Netherlands divisie werken ruim 1.300 mensen vanuit
meerdere bedrijven die onder hun eigen naam in hun marktgebied opereren.

Geïntereseerd?
Herken jij jezelf in bovengenoemde beschrijving? Aarzel dan niet en stuur direct je motivatie
en CV naar: hr@shanks.nl
Heb je vragen over de procedure of de functie, dan kun je contact opnemen met Lisette van
de Sande, HR Business Partner, tel 06-31992448 of via bovenstaande e-mailadres.
Voor meer informatie over ons bedrijf, bezoek: www.shanks.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs

