
Marketing & Event Coordinator
Veolia Belgium

BELGIUM

Fieldmanager Gent
Veolia Belgium & Luxembourg

YOUR RESPONSIBILITIES
Als fieldmanager ben je verantwoordelijk voor het peoplemanagement, contract management en de technische 
supervisie van een aantal werven.  Een bestaande klant?  Een nieuw project?  Een nieuwe technologie?  
Reken op een veelzijdige job met veel sociale contacten!

Je bent verantwoordelijk voor het budgetbeheer van jouw sector.  Je zorgt ervoor dat de gemaakte afspraken 
met de klant nagekomen worden binnen het afgesproken budget.  Dit doe je door zelf veelvuldig aanwezig te 
zijn bij de klanten en je team bij te staan met je technische kennis in geval van problemen.  Je zorgt ervoor dat 
alles efficiënt, veilig en kostenbewust verloopt..  Je begrijpt je klant en bent dan ook in staat om verbeteringen 
en innovaties voor te stellen voor het beheer van zijn technische installaties.
Je uitvalsbasis is Melle maar bent vaak aanwezig bij onze klanten in Oost - en West Vlaanderen.

YOUR PROFILE
Kennis en ervaring.  Je hebt een bachelordiploma in een technische richting of gelijkwaardige ervaring.  Enkele 
jaren ervaring als leidinggevende in een gelijkaardige sector is een pluspunt.
Talenkennis.  Je bent Nederlandstalig met een basis kennis Frans of Engels
Peoplemanagement. Je stuurt een team van een 20tal techniekers aan, je weet hen te motiveren en te 
coachen.
Communicatieve vaardigheden.  Je bent de spil tussen de klant, de techniekers en de directie van Veolia.  Je 
weet je communicatiestijl dan ook aan te passen naar verschillende profielen.
Commercieel.  Je kent je klanten.  Door je proactieve houding schat je mogelijke problemen op voorhand in en 
onderneem je actie om ze te vermijden.  Je bent ook in staat om verbetervoorstellen te formuleren ivm zijn 
energieverbruik. 
Stimulerende werkomgeving – Als field manager bouw je mee aan de duurzaam energiebeleid van onze 
klanten.  

Afwisseling – Je kan rekenen op een boeiende job boordevol afwisseling, zowel inhoudelijk als sociaal. 
Permanente leermogelijkheden – Je leert veel bij on the job en krijgt de kans om opleidingen te volgen.
Aantrekkelijk loonpakket – Je krijgt een competitief loon met tal van extralegale voordelen zoals een wagen, 
groepsverzekering, hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques.  Bovenop de 20 wettelijke verlofdagen kan je 
ook rekenen op 15 ADV dagen / jaar.

INFORMATION
liesje.walckiers@veolia.com 

To apply, please send your CV to  jobs.be@veolia.com
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