
Field Promotor (m/v) Regio Brussel
 
Bebat geeft al 20 jaar gebruikte batterijen een nieuw leven, door ze in te zamelen, te sorteren en 
te recycleren. De metalen en waardevolle materialen halen we eruit en die worden opnieuw als 
grondstof gebruikt. Alle andere stromen worden natuurlijk ook netjes verwerkt. Wij zijn een milieuor-
ganisatie met inzamelresultaten op wereldniveau en we streven ernaar om steeds meer en beter te 
recycleren. 

Enkele feiten:
• Toonaangevend in inzameling en recyclage in Europa en benchmark wereldwijd
• 86% van de Belgen kent Bebat
• > 3000 aangesloten producenten (waaronder topspelers in diverse sectoren) 
• > 24.000 inzamelpunten
• Eigen sorteerbedrijf met unieke know-how 

Wil jij als Field Promotor zorgen voor nog meer bekendheid van Bebat in de 19 Brusselse 
gemeenten? Dan is deze vacature misschien iets voor jou! 

Wat verwachten we van jou? 

• Je werkt in de 19 Brusselse gemeenten in winkels, scholen en bedrijven waar Bebat nog niet 
vertegenwoordigd is

• Je onderhoudt de contacten met de Bebat-verantwoordelijke
• Je overtuigt de verantwoordelijken om actief deel te nemen aan het inzamelsysteem
• Je levert promomateriaal 
• Je geeft presentaties rond het thema “Inzameling en recyclage van batterijen”
• Je plaatst en onderhoudt het inzamelmateriaal
• Je neemt deel aan beurzen, roadshows e.a.

Jouw profiel

• Je hebt sales skills
• Je gaat graag om met mensen en je hebt een uitstekende commerciële feeling
• Je hebt het talent om met iedereen een vertrouwensrelatie op te bouwen
• Je bent charismatisch en een vlotte prater
• Je hebt technische affiniteit
• Je beschikt over een rijbewijs B
• Je spreekt vlot Frans, Nederlands en Arabisch (Engels is een pluspunt)
• Je kan professioneel werken met een tablet en gsm
• Je hebt al een eerste werkervaring achter de rug

Wat bieden wij? 

• Interimcontract met optie vast
• Een attractief loonpakket
• Een super interessante job met een uitstekende work-life balance
• De nodige opleidingen en ondersteuning om je job goed te kunnen uitvoeren
• De kans om mee te bouwen aan een van de gevestigde waarden in de milieusector

Is deze job op jouw lijf geschreven? 

• Stuur je CV en motivatie naar hr@bebat.be. 
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