Poortmeesters is een jong, modern en goed uitgerust bedrijf gelegen te Kalmthout (provincie Antwerpen) en gespecialiseerd in het ontwerpen en fabriceren van metalen schuif- en draaipoorten van hoogstaande kwaliteit voor de afsluitingsbranche. Poortmeesters telt een 15-tal medewerkers en heeft als voornaamste afzetmarkten België en Frankrijk.
Momenteel wensen we ons team te versterken met een (m/v):

COMMERCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
bachelor of gelijkwaardig door ervaring

Heb je commerciële flair maar ligt je hart meer op kantoor dan in het veld? Zoek je een uitdagende en gevarieerde job
in een industriële omgeving met voldoende autonomie? Dan is dit dé ideale job voor jou!

Jouw dagdagelijkse taken bestaan uit:
• opmaak, input en opvolging van prijsoffertes en bestellingen • klanten informeren omtrent status van de bestelling,
leveringstijden,… • facturatie • organisatie van het transport • ondersteuning bieden aan de plant manager
• personeelsadministratie • algemene administratie.
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Interesse?
Stuur ons jouw motivatiebrief
l
en CV met foto per mail naar
personeel@poortmeesters.be
t.a.v. Charlotte Prinzie.
Neem alvast een kijkje op
www.poortmeesters.be

Profiel:
• Je behaalde bij voorkeur een Bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring • Je gaat nauwkeurig te werk, bent
een teamplayer en hebt een goede kennis van Nederlands en Frans • Je bent commercieel ingesteld, diplomatisch en
beschikt over 2 jaar relevante ervaring • Je communiceert vlot en duidelijk en bent een initiatiefnemer als het aankomt
op het oplossen van problemen • Je hebt een stabiel werkverleden en bent administratief sterk • Je hebt goede kennis
van de courante Ms Officetoepassingen.

Wij bieden je:
• Een gedegen opleiding • Een veelzijdige functie in een jong fris team in een sterk groeiend bedrijf
• Een aantrekkelijk salarispakket gerelateerd aan jouw ervaring en capaciteiten • De mogelijkheid tot het
verder ontplooien van jouw capaciteiten en het nemen van verantwoordelijkheid • Een filevrije omgeving
• Deeltijds werken is bespreekbaar.

