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Standplaats: Brakel     
 

 
1. ORGANISATIE 
 
NRC is voortgekomen uit het van origine grondverzet en aannemersbedrijf Van Hemert wat opgericht 
is in 1933. In de afgelopen decennia is een succesvolle uitbreiding van bedrijfsactiviteiten opgestart 
voor de recovery van metalen uit afvalverbrandingsresten. Jarenlange kennis en ervaring, vernuftige 
innovaties, professionaliteit en flexibiliteit geven het internationaal actieve en sterk groeiende 
familiebedrijf een unieke positie in binnen- en buitenland. Binnen de gehele organisatie zijn dagelijks 
zo’n 140 trotse en betrokken medewerkers werkzaam waarvan ruim 125 mensen op diverse projecten 
in Europa. Met de zelf ontwikkelde machines en unieke proceskennis heeft Van Hemert de 
mogelijkheid verder door te groeien, zowel qua aantal locaties als ook qua verbreding van activiteiten 
in de keten van recycling.  
Van Hemert Brakel is een no-nonsense bedrijf met de unieke cultuur van een familiebedrijf waardoor 
het aangaan van langjarige klantrelaties en goede zorg voor medewerkers in het DNA van het bedrijf 

zitten. De medewerkers dragen de kernwaarden uit: Trots, Integriteit en Grensverleggend! 
 
Naar de website: https://nrc-nl.com 
 
 
2. PROFIEL 
 
Voor de verdere ontwikkeling van de sterk groeiende organisatie is NRC op zoek naar een gedreven 

Commercieel Business Developer. Is vanuit analyse ondernemen jouw tweede natuur? Heb je 
affiniteit met recycling, circulaire economie en wereldwijd ondernemen? Ben je analytisch 
sterk en gedreven om te bouwen aan een snelgroeiend bedrijf in een dynamische markt? Lijkt 
het je een uitdaging om nieuwe markten te ontdekken, analyseren en te bewerken? En ben je 
toe aan je tweede of derde baan? Dan daagt NRC je uit! 
 
  



  

 

 

3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

Bij NRC ben je verantwoordelijk voor business development van de commerciële afdeling 
t.b.v. het verwerven van nieuwe opdrachten. Hierbij kijkt NRC wereldwijd. Jouw analyse en 
verkenningen zijn het fundament voor acties binnen commercieel management. Je bent de 
spin in het web voor business development, o.b.v. van jouw analyse en verkenningen met 
potentiele klanten of interessante partijen bepalen we de commerciële koers. Hoe zetten we 
onze zelfontwikkelde techniek zo goed mogelijk in voor onze klanten? Hoe komen we aan tafel 
bij opdrachtgevers en hoe zorgen we ervoor dat we mee mogen doen met tenders? 
 
Hiervoor heb je voornamelijk contact met zowel (potentiële) klanten, overheden en 
brancheverenigingen. Intern spar je dagelijks met je collega’s om te bepalen welke 
mogelijkheden we verder oppakken en najagen. Jouw dagelijkse taken zijn o.a.: 

 Analyse van huidige, opkomende en toekomstige markten; 

 Per land of regio de meest efficiënte strategie qua marktbenadering bepalen; 

 Contact leggen met potentiele klanten of interessante partijen voor samenwerking; 

 Koude telefonische acquisitie; 

 Verkennen van de markt voor aanbestedingen per land; 

 Coördineren van inschrijvingen op tenders; 

 Opstellen calculaties t.b.v. onderbouwing business cases; 

 Schakelen met afdelingen operations en commercieel management; 

 Het participeren aan en bezoeken van beurzen; 

 Gestructureerd werken in een CRM systeem; 

 Intensieve samenwerking met de afdeling marketing; 

 Je rapporteert aan de commercieel manager. 
 
De (potentiële) klanten van NRC zitten door heel Europa. Je moet dus bereid zijn om af en toe 
internationaal te werken.  
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
  



  

 

 

4.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 
Naast een goed gevulde rugzak met de nodige saleservaring neem je het volgende mee: 

 Minimaal HBO werk- en denkniveau in een bedrijfskundige of commerciële richting; 

 3 tot 5 jaar relevante werkervaring; 

 Je hebt commercieel inzicht waarmee je vooruit durft te kijken. 

 Hands-on mentaliteit; 

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, Duits is een pre; 

 Je bent zichtbaar, proactief en communicatief sterk; 

 Een echte teamspeler maar ook goed in staat om zelfstandig te werken; 
 
 
5. NRC BIEDT JE 
 

NRC bied je de unieke gelegenheid om bij te dragen aan de verdere groei en ontwikkeling van de 

ambitieuze organisatie. Daarmee geef je ook verder vorm aan je eigen ontwikkeling binnen een 

prachtig bedrijf wat je volop kansen en ruimte geeft. 

Naast een verantwoordelijke rol met veel ruimte om te pionieren, biedt NRC je het volgende: 

 Een marktconform salaris, gebaseerd op de kennis en ervaring die je meeneemt;  

 Uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd; 

 31 vakantiedagen; 

 Een goede pensioenregeling via BPL; 

 Een mobiele telefoon en laptop; 

 Een leuke en uitdagende functie in een sterk groeiend en innoverend internationaal 
opererend familiebedrijf; 

 Een werkomgeving waar ruimte is voor zowel professionele als persoonlijke groei; 

 Werken in een gezellige en informele sfeer. 

 
 
         CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Geert-Jan Plette van BeljonWesterterp. BeljonWesterterp is het HR-advies bureau wat NRC 
ondersteunt bij de werving & selectie van de nieuwe Commercieel Business Developer. 
 
06-22421363 
geertjan.plette@beljonwesterterp.nl 
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