
 
ZOEKT 

ADMINISTRATIEF BEDIENDE (M/V) 

Als administratief bediende sta je in voor de dagelijkse ondersteuning van één van de 
zaakvoerders. Je doet dit zowel op administratief, inhoudelijk als organisatorisch vlak. Je 

werkt in tandem met deze persoon en neemt een heel gevarieerd takenpakket voor jouw 
rekening. 

 
HOE ZIET JE TAKENPAKKET ER UIT? 

o Je beheert de agenda alsook de briefwisseling en mailboxen.  
o Je zorgt voor een professionele correspondentie, waarbij je oog voor lay-out sterk 

gewaardeerd wordt.  
o Je houdt de jaarlijkse budgetten bij.  
o Je biedt ondersteuning bij de boekhouding o.a. bij het debiteurenbeheer.  
o Je bent de contactpersoon voor onze verzekeringsmakelaar en je volgt de 

verzekeringen op.  
o Je onderneemt geleidelijk aan acties om de verdere digitalisering van de organisatie 

kracht bij te zetten. 

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 assisteert in het beheren van de werkdruk voor de betrokken zaakvoerder en 
houdt de prioriteiten bij. Je bent permanent in overleg met diegene die je 
ondersteunt zodat je kan inspelen op de verwachtingen.  

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 en Engels en een basiskennis van 
het Frans.  

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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