
   
Tankterminal nv (Lokeren) is een full-service provider voor het wegtransport, met meerdere 
vestigingen in België en Nederland. Bovenop tankreinigingen in zowel chemie als voeding, bieden wij 
onze klanten containerherstellingen en -onderhoud, tankstations, beveiligde parkeerfaciliteiten, 
sanitaire voorzieningen en horeca-activiteiten. Binnen deze structuur hebben wij momenteel de 
startup van een nieuwe businessunit, met een duurzame en ecologische investering in een LNG-
tankstation. Om onze ambitieuze doelstellingen hierin te realiseren, zijn wij op zoek naar een 
commercieel gedreven, technologisch gepassioneerde m/v  
   

Business Development Manager  
LNG-technologie 
   
Functie: je start met het ontwikkelen van het LNG station in Lokeren via gerichte prospectie naar 
transporteurs, die net als ons overtuigd zijn dat alternatieve energiebronnen cruciaal zijn voor de 
toekomst. Tegelijkertijd werk je nauw samen met meerdere vrachtwagenconstructeurs voor de 
commerciële groei van de LNG-technologie, met een gerichte uitwisseling van informatie over de 
behoeften in de markt. Het is je ambitie om een netwerk van LNG-tankstations uit te bouwen op 
strategische plaatsen binnen Europa met verschillende uitbatings- en/of financieringspartners.  
   
Profiel: belangrijker dan je bachelor- of ingenieursdiploma is je affiniteit met deze technologie, 
waarin je zowel kunt meepraten over de eigenschappen en de werking van LNG, de verschillende 
kaartsystemen waarmee kan getankt worden, de werking van pompsystemen, als de 
motortechnieken in de vrachtwagen. Je hebt een groot leer- en aanpassingsvermogen, die je 
commercieel kunt inzetten op hoog niveau. Je hebt een zeer goede kennis van Frans en Engels. Je 
hebt minstens reeds een eerste commerciële werkervaring achter de rug.   
   
Aanbod: je komt terecht in een dynamische en toekomstgerichte onderneming, die sterk investeert 
in nieuwe technologieën. Je functie biedt een enorm grote autonomie, waarin je heel operationeel 
projecten leidt en strategisch meedenkt in een stappenplan naar de verdere toekomst. Het 
salarispakket met firmawagen wordt bepaald in functie van relevante competenties en 
werkervaring.   
 
Interesse? Stuur  je cv naar christian.marginet@attent.be of Tankterminal nv, Dijkstraat 9, 9160 
Lokeren. Voor concrete vragen kun je terecht op het nummer 0476 98 34 03.   
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