
                                                                                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

De functie 
Als commercieel medewerker ben je de spin in het web tussen transporteurs, aannemers, aanbieders 
en afnemers van reststoffen. Je zorgt ervoor dat de processen rondom de reststoffenstroom optimaal 
verlopen. Je maakt (dagelijkse) planningen die aansluiten op de afspraken en de targets van de 
Verkoopafdeling en de wensen/eisen van de aanbieders en afnemers van de reststromen. Je beheert 
tevens de data- en informatiestromen daaromtrent, inclusief de afhandeling en verwerking daarvan. 
Het werken met reststromen brengt met zich mee dat je voortdurend op de hoogte bent van de status 
van o.a. planningen, voorraad en kwaliteit. Wijzigingen daarin weet je adequaat te managen. 

 
De werkzaamheden 

 Eerste aanspreekpunt van onze organisatie; 
 Je bent (mede)verantwoordelijk voor voorraadbeheer en voorraadhoogte; 
 Verwerken van  vraag en aanbod in een operationele detailplanning, overeenkomen van de 

exacte tijd, vorm en locatie van transporten;  
 Inschakelen van transportdiensten, uitzetten en bevestigen van orders en het monitoren en 

evalueren van transporten; 
 Tijdig signaleren van wijzigingen en trends ten behoeve van een optimale reststoffenstroom 

en een minimale klantimpact; 
 Het afhandelen van de volledige orderverwerking. 

 
Jouw profiel 
Je bent leergierig, maakt je snel processen eigen en kunt snel aarden in een team. Je neemt initiatief en 
vindt het leuk om samen met je collega’s het beste resultaat te behalen. Je beschikt over goede 
communicatievaardigheden, hebt een flexibel karakter en denkt in oplossingen, niet in problemen. 
Verder heb je: 

 
 MBO/HBO werk- en denkniveau; 
 Minimaal 2 jaar werkervaring; 
 Je bent bekend met het maken van planningen; 
 Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk; 
 Beheersing van de Duitse taal in woord en geschift een pre; 
 Vaardigheid met MS Office; 
 Ervaring met PieterBas4All is een pre; 
 Ben je woonachtig binnen een straal van 50 km van Nieuwegein.   

 
Tevens bieden wij 

 Een interessante en uitdagende functie binnen een groeiende organisatie; 
 Een marktconform salaris; 
 Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden; 
 Een gepassioneerd en dynamisch team; 
 Ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling; 

 
 



                                                                                                                                                                         
 We werken volgens de cao Waterbedrijven (WWB CAO). 

 
Wie zijn wij? 
AquaMinerals  B.V. is een Shared Service Center van  drinkwaterbedrijven en waterschappen. 
AquaMinerals biedt haar aandeelhouders een efficiënte en betrouwbare dienstverlening en bestemd de 
reststoffen die ontstaan bij de productie van drinkwater of het zuiveren van  afvalwater. Onze ambities 
zijn om een toonaangevende bijdrage te leveren aan een hoogwaardige toepassing van circa 280.000 
ton reststoffen per jaar, en de drinkwaterbedrijven en waterschappen te ondersteunen bij de 
verduurzaming van het productie proces.  

 
Wil jij ons team versterken? 
Stuur dan vóór 27 mei 2020 per e-mail je motivatiebrief en cv naar 
derooij@aquaminerals.com.  
 
Neem voor meer informatie over de inhoud van de functie contact op met Ronny Theune, 
Commercieel Operationeel Manager, 030-60 69 594. 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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