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Vacature Calculator / Sales representative

Voorziene start: 

Zo snel mogelijk

Ecovery

Ecovery is het enige bedrijf op belgische bodem dat volledig inzet op schrijnwerk met als doel natuurinrichting. Dit 
gaat van nestconstructies en specifieke nestkasten tot meubilair en infoborden voor natuurgebieden, het uitwerken 
van natuureducatieve routes en de aanleg van vlonderpaden en kijkhutten. 

Ecovery specialiseert zich in een markt die tien jaar geleden nog niet bestond en is daardoor in de korte tijd sinds de 
oprichting reeds een toonaangevend bedrijf in de wereld van natuurbeheer. 

Werkuren: 

Fulltime met 8 werkuren per dag. 

Wat heeft Ecovery te bieden: 

Een uitdagende zeer gevarieerde job aan een bespreekbare verloning. Je krijgt de kans deel uit te maken van een 
jong, snel groeiend bedrijf met een unieke visie dat inspeelt op een nieuwe markt. Door de 40uren week heb je recht 
op 32 verlofdagen per jaar.
Je input is van tel, je verdwijnt niet in de massa maar start in een klein bedrijf met 8 vaste collega’s. 
Iedere dag staat iets anders op het programma, afwisseling troef.
Je start met een tijdelijk contract dat kan omgezet worden in een vast contract.

Competenties en algemene vereisten: 

• Je hebt interesse in of kennis van natuur met in het specifiek de wereld van wilde inheemse dieren. Je bent
bereid je hierin te verdiepen of bij te scholen indien de kans zich voordoet

• Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een functie als calculator, vertegenwoordiger, plantekenaar of
gelijkaardig

• Je bent in staat klanten te werven en klantenrelaties op te bouwen
• Om klanten correct advies te kunnen verstrekken over onze producten is het belangrijk de producten en

plaatsingsvereisten te leren kennen
• Je kunt planlezen en hebt een sterk basisinzicht met een ruime materiaalkennis
• Omdat Ecovery vaak deelneemt aan overheidsopdrachten voor Agentschap Natuur en Bos, De Provincie en

gemeentebesturen is een basiskennis van overheidsopdrachten/bestekken een pluspunt
• Je bent vertrouwd met MS Office. Een basiskennis van Indesign en Sketchup om uitgewerkte offertes en

grondplannen af te leveren is een pluspunt
• Je bent sterk in schriftelijke en mondelinge communicatie
• Nieuwe producten uitbrengen, nieuwe strategieën uitdenken, nieuwe markten aanspreken vereist een

creatieve geest en een probleemoplossend denkvermogen
• Je bent stressbestendig, klantgericht en makkelijk in de omgang. Als verschillende projecten op korte termijn

samenkomen heb je er geen probleem mee het overzicht te bewaren en resultaatgericht te blijven werken



Takenpakket: 

• Het maken van offertes op maat en standaard prijslijsten voor vaste producten
• Het van A tot Z opstellen en afhandelen van offertes. Dit omvat klantenbezoeken, prijsvragen en offertes
• Het opstellen van biodiversiteitsplannen voor unieke projecten aan de hand van grondplannen en beknopte

omgevingsstudies
• Het bepalen van de materiaalkeuze voor specifieke opdrachten rekening houdend met kostprijzen, levertermijnen,

duuzaamheid en het ecologisch verantwoorde aspect
• Een efficiënte verwerking van bestellingen en de opvolging van stockproducten
• Opmaken technische tekeningen op schaal met maten en passende verduidelijkingen
• Het is de bedoeling na enige tijd ook de inschrijving voor grotere opdrachten op zich te nemen. Hierbij worden

vaak specifieke vereisten opgelegd. (plan van aanpak, grondplannen, stabiliteitsvereisten, keuringsvereisten,...)

Rijbewijs: 

• Rijbewijs B vereist

Taal:

• Nederlands: Zeer goed
• Frans: Goed

Bij interesse, graag uw cv én motivatiebrief mailen naar jobs@ecovery.be
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