
  

Europress (www.europressgroup.com) realiseert baanbrekende oplossingen voor afvalbeheer en helpt 

klanten in hun ambities voor een circulaire economie. Ze bieden naast traditionele afvalcontainers en 

persen ook  IOT-oplossingen en digitale diensten aan. Dankzij hun duurzame oplossingen kunnen 

klanten van Europress hun afvalbeheer optimaliseren en tegelijk het milieu beschermen. Ze verzamelen 

het afval veilig op de plaats van productie en kunnen hun recyclingpercentage aanzienlijk verhogen en 

transportkosten verminderen.  

Europress is een stabiel bedrijf van Finse oorsprong dat reeds meer dan 50 jaar bestaat en een omzet 

realiseert van ongeveer 50 mio Euro. De groep is momenteel reeds  actief aanwezig in 15 landen en 

werkt continu aan Internationale expansie. Vorig jaar werd in de schoot van het moederbedrijf 

Europress Benelux NV opgericht om de innovatieve oplossingen ook in deze regio verder op de kaart te 

zetten. Om mee de stempel te drukken op de verdere groei zijn wij momenteel voor hen op zoek naar 

een: 

 

Business Developer Digital Waste Management 
Commerciële adviseur met technische achtergrond 

 

Functie: 
Als Business developer ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitbouwen van nieuwe 
business en verkoop bij eindklanten in regio’s Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant: 

• Opvolgen van leads in een veelheid van sectoren: industrie, transport, logistiek, zorg, etc. 

• Bezoeken van klanten en prospecten en hun behoeften op vlak van waste management in 

kaart brengen  

• Deze behoeften vertalen naar concrete (digitale) oplossingen die Europress kan bieden 

• Uitwerken en verdedigen van technische offertes, klanten overtuigen van de ROI van hun 

investering 

• Proactief opvolgen van bezoeken en verzorgen van een heldere rapportering in het CRM-

systeem (Sales Force) 

• Optreden als aanspreekpunt voor de klanten en nauwkeurig opvolgen van het verkoopproces 

in samenwerking met collega’s in Finland (ontwikkeling, planning en productie) 

• Europress Benelux mee vertegenwoordigen op beurzen, netwerk- en klantenevents 

• Samen met de belangrijkste klanten op de lokale markt meewerken aan de voortdurende 

ontwikkeling van Europress Digital Services door het vinden van toegevoegde waarde van 

nieuwe oplossingen 

• Rapporteren aan de Country manager  

 

Profiel: 
• Een technische opleiding en/of achtergrond (vb. machinebouw, automatisering, …) vul je aan 

met minimum 5 jaar commerciële buitendienst ervaring in een B2B omgeving 

• Je hebt ervaring in projectverkoop van investeringsgoederen en kan klanten vanuit een 

adviserende insteek overtuigen 

• Je hebt een innovatieve mind-set en ervaring met of een interesse in IoT-toepassingen 

• Het realiseren van nieuwe projecten en het verhogen van de omzet in jouw regio is je doel, je 

gaat daarbij proactief en resultaatgericht te werk. 

• Als persoon ben je een zelfstandige werker, een plantrekker die op alle niveaus kan 

communiceren 

• Je bent woonachtig in Antwerpen, Limburg of Vlaams-Brabant 



 
Aanbod: 

• Een innovatieve onderneming met unieke digitale oplossingen in de Europese markt 

• De kans om zelf mee je stempel te drukken op de verdere groei van Europress in de Benelux 

en in functie daarvan ook persoonlijke doorgroeimogelijkheden 

• Een aangename en stimulerende werkomgeving met aandacht voor de mens achter de 

medewerkers 

• Een grondige opleiding, een aantrekkelijk salaris pakket (waarvan indien gewenst een gedeelte 

op commissie) aangevuld met extralegale voordelen zoals een mooie firmawagen en volledig 

pakket aan verzekeringen.   

 
Locatie 
 

Standplaats: Houthalen en/of home office  

Werkgebied: Antwerpen – Limburg – Vlaams-Brabant 

 
Opdrachtgever 
 

Europress Benelux NV 

 
Contactpersoon  
 

Hanne Hooyberghs 

 


