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ADMINISTRATIEF EN BOEKHOUDKUNDIG MEDEWERKSTER
CONTRACT VAN BEPERKTE DUUR (VERVANGING TIJDENS MOEDERSCHAPSVERLOF )

LOUVERS BELGIUM te Zaventem, Hermesstraat 7, is een toonaangevende onderneming die totaaloplossingen op maat biedt 
op het gebied van binnen- en buitenzonwering. We doen zowel productie als installatie van binnenzonwering en buiten-
zonwering . Om de verdere professionele uitbouw van het bedrijf te verwezenlijken, zijn wij momenteel op zoek naar een :

Uw functie
We zoeken naar een polyvalente secretaris/esse – administratief assistent(e) voor de administratieve ondersteuning
Uw taak zal hoofdzakelijk bestaan uit :
• Je staat in voor het onthaal ook telefonisch 
• Beheer van het e-mailverkeer
• Maandelijks salarisbeheer
• Factuurbeheer en codering in het ERP ODOO programma
• Wagenpark- en verzekeringsbeheer

Uw profiel
•  Je bent perfect tweetalig Frans-Nederlands met kennis van het Engels
•  Je bent sociaal vaardig en werkt binnen een dynamisch team
•  Je werkt nauwkeurig en zelfstandig. Je handelt proactief
•  Je bent flexibel en beschikt over een goed aanpassingsvermogen. Je beheert meerdere taken tegelijkertijd
•  Je bent in het bezit van een B-rijbewijs en beschikt over een voertuig. Kennis van het Odoo-programma is een voorname troef.

We bieden U
•  Contract van tijdelijke duur (voor een periode van 6 maanden)
•  Een aantrekkelijk salaris
•  Continue opleiding
•  Een prettige werkomgeving in een aangenaam en dynamisch team

J O I N  T H E  T E A M !

Interesse ?
Gelieve uw CV op te sturen naar: Ter attentie van Hélène Gaye : Email: hr@louvers.be

Met onze meer dan 30 jaar ervaring hebben we onze sporen verdiend in o.a. verschillende hotelketens, bankinstellingen, kantoorgebouwen, shops en 
verzorgingstehuizen als huisleverancier van zonweringsystemen.
Onze zorg voor kwaliteit en efficiëntie resulteert in duidelijke afspraken met de opdrachtgever, accurate opvolging van de werkzaamheden en perfecte 
afwerking.

Ervaren medewerkers, moderne machines en gedegen coördinatie zorgen voor afwerking volgens de regels van de kunst.


