
 
ZOEKT 

COMMERCIEEL ADMINISTRATIEF ASSISTENT 

Als commercieel administratief assistent sta je in voor de dagelijkse ondersteuning van de 
verkopers. Je doet dit zowel op administratief, inhoudelijk als organisatorisch vlak.  

 
HOE ZIET JE TAKENPAKKET ER UIT? 

o Je doet de bestellingen van machines.  
o Je maakt prijslijsten op van zowel nieuwe machines als verhuurmachines en past aan 

indien nodig. 
o Je doet de ondersteuning van de verkoop door het opmaken en opvolgen van 

offertes. 
o Je neemt de opmaak van verhuurcontracten voor uw rekening en doet de opvolging 

daarvan. 
o Je plant de zakenreizen in en doet de boekingen van hotels, vluchten e.d. 
o Je houdt de website up to date, en maakt persberichten op. 
o Bij binnenkomende telefoons ben je de 2de in lijn. 

 

WIE BEN JE? 

o Je bent pas afgestudeerd in een administratieve richting of hebt een eerste 
werkervaring in administratie achter de rug.  

o We zoeken iemand die zelfstandig kan werken, communicatief en sociaalvaardig is, 
maar ook discreet kan werken en de lat hoog legt voor zichzelf.  

o Je bent positief ingesteld, hebt oog voor detail en jouw doel is werk uit handen 
nemen.  

o Je bent administratief zeer sterk en werkt accuraat en gestructureerd. Dankzij je 
organisatorische skills weet je efficiënt al jouw taken te plannen en correct af te 
werken.  

o Je stelt je steeds proactief op, meedenken en oplossingsgericht werken ligt in jouw 
aard.  

o Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands, Frans en Engels. 
o Je kan vlot overweg met MS office toepassingen.  
o Gezien de firma niet bereikbaar is met het openbaar vervoer beschik je over eigen 

vervoer.  
 
 
 
 



 

WAT BIEDEN WE JOU AAN? 

o Een boeiende en uitdagende functie binnen een stabiel en ambitieus familiebedrijf.  
o Een dynamische werksfeer met een team aan ervaren en gemotiveerde 

medewerkers en met ruimte voor initiatief.  
o We hanteren een hands-on mentaliteit en korte communicatielijnen.  
o Het reeds vermelde takenpakket kan zeker nog groeien in functie van je 

competenties en eigen wensen.  
o Je kan rekenen op een marktconform salarispakket, dat erkenning geeft aan je reeds 

opgebouwde kennis en ervaring.  
o Een voltijds, vast bediendencontract van onbepaalde duur (eventueel na interim). 

Uren: maandag tot vrijdag van 08u00 tot 16u00, één dag werk je tot 16u30.  

 

Ben je snel beschikbaar en kijk je uit naar een nieuwe uitdaging op professioneel vlak? 
Aarzel dan niet en reageer nu! 

Mail je motivatie en CV naar emma@gmrecycling.be 
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