
Om onze verdere groei te realiseren, zijn we 
voor onze afdeling in Roeselare op zoek naar:

die op vrijdagavond ook graag eens blijft plakken

•  je hebt een Bachelor denkniveau met reeds een eerste gelijkaardige ervaring 
• of je bent net afgestudeerd met een Bachelor (o�ce management, communicatie, ...) en op zoek naar een 
eerste leuke werkervaring
• je spreekt zeer goed Nederlands en kan je ook voldoende uitdrukken in het Frans en Engels
• je beschikt over goede MS o�ce vaardigheden; Word, Excel, PowerPoint en Outlook
• je hebt een sterk karakter en de wil om dingen te bereiken
• je bent een plantrekker en flexibiliteit schrikt je niet af
• je hebt een enthousiaste, vlotte persoonlijkheid & een goed gevoel voor humor
• je bent leergierig en voert niet louter je taken uit, maar probeert steeds verder te denken

• telefonisch en persoonlijk onthaal van het cliënteel
• agendabeheer sales en bestuurders
• vergaderingen voorbereiden en organiseren (uitnodigingen, voorbereiding van de dossiers, reservering van 
zalen, ...)
• organisatie zakenreizen & inplannen opleidingen
• documenten ingeven, briefwisseling behandelen en e-mailberichten beheren
• beslissingen, dienstnota's, contracten behandelen en doorgeven, zowel intern als extern
• dossiers behandelen, opvolgen (samenstellen, samenvatten, bijwerken van bestanden, ...) en klasseren
• tools voor de opvolging van de activiteiten en situatieoverzichten ontwikkelen en bijwerken
• administratieve ondersteuning van de projectleiders

• een brede functie met een ruime autonomie
• een verloningspakket op maat van je profiel en ervaring inclusief extralegale voordelen (maaltijdcheques,…)
• een open werksfeer in een no-nonsense team met een hoek-af, waar iedereen klaar staat om elkaar te helpen
• een frisse pint (of water ;)) op vrijdag om het weekend goed in te zetten

Jij bent: opvallend sterk in communicatie & administratie, en ...

Jouw dag bij marker wordt gevuld met:

Opvallend leuk aanbod:


