
 
 

SALES TALENT MET MILIEUKENNIS 

fulltime, Oost- en West-Vlaanderen 

Heb jij de unieke combinatie van commerciële skills en technisch inzicht?  

Haal jij voldoening uit het helpen van klanten? Wil jij mee jouw schouders zetten onder een jonge 
ambitieuze onderneming en elke dag een beetje beter worden? 

Lees dan zeker verder! 

 

Artion 

ARTION heeft als doel bedrijven te ontzorgen van hun wettelijk verplichte milieukeuringen. Onze 
klanten zijn kmo’s in diverse sectoren, die gemoedsrust willen hebben dat ze in orde zijn met hun 
wettelijke verplichtingen. Door de opvolging van hun wettelijk verplichte keuringen toe te 
vertrouwen aan ARTION, vermijden onze klanten een potentiële milieuboete of problemen bij 
schadegevallen. We werken samen met geselecteerde deskundigen die de keuringen uitvoeren, 
waarbij ARTION garant staat voor een correctie uitvoering en opvolging. 

ARTION is een jong, ambitieus bedrijf met kantoor in het Gentse. Om onze klantenportefeuille in 
Oost- en West-Vlaanderen uit te breiden, zoeken we een enthousiast sales talent met affiniteit voor 
of interesse in de milieuwetgeving. 

Wat ga je doen? 

Als Sales Milieuconsultant ben je het eerste aanspreekpunt voor nieuwe klanten en geïnteresseerde 
bedrijven. Je bezoekt nieuwe leads in diverse sectoren. Je stelt onze dienstverlening voor, geeft 
commercieel-technisch advies en volgt jouw deals op. Je overtuigt bedrijven van de meerwaarde van 
de dienstverlening van Artion en transformeert waardevolle leads in tevreden klanten. Naast het 
behandelen van binnenkomende leads, ga je ook op zoek naar nieuwe kansen om te groeien.  

Je zorgt voor de opstart van nieuwe klanten, je screent de bedrijven op vlak van verplichte keuringen 
en maakt voor elke nieuwe klant een keuringskalender op.  
Je blijft ook voor bestaande klanten het aanspreekpunt en blijft de waw-service leveren waar we 
garant voor staan.  
 

Jouw vaardigheden 

- Je hebt een technische achtergrond. Kennis van milieutechnologie en milieuwetgeving is een 
pluspunt. 

- Je hebt een natuurlijke commerciële flair. 
- Je bent stressbestendig en houdt van zelfstandig werken. 
- Je hebt absoluut een can-do-mentaliteit. 
- Je bent overtuigend en sociaal. 
- Je bent communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling. 
- Je bent een mature professional met verantwoordelijkheidsgevoel. 
- Je hebt een goede PC-kennis MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams).  



 
 
 

Jouw opleiding 

Je bent minstens in het bezit van 

- of een professionele bachelor Milieu- en Duurzaamheidsmanagement/Salesmanagement/ 
Bedrijfsmanagement/Communicatiemanagement 

- of minstens 3 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie. 

Wat bieden wij? 

We willen met jou een langdurig engagement aangaan, in een jong ambitieus bedrijf. Je kan rekenen 
op een aantrekkelijk loonpakket en bedrijfswagen. 
Je komt terecht in een modern kantoor met een digitale manier van werken en een goede 
bereikbaarheid.   
We staan garant voor een informele, goede werksfeer en vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf 
kan zijn. Open communicatie en humor dragen we hoog in het vaandel. 
Je krijgt verantwoordelijkheid en veel vrijheid in het uitvoeren van je werkzaamheden. Je krijgt 
opleidings- en ontplooiingsmogelijkheden. 

Overtuigd? 

Heb je na het lezen van deze vacature het gevoel dat ze speciaal voor jou is geschreven? 

Stuur dan een mail naar hello@artion.be met 

- Jouw CV en een recente foto van jezelf. 
- Motivatie waarom je bij Artion wil werken. 
- Vertel ons enkele persoonlijke eigenschappen waarmee je ons kan verrassen. 


