Intersoft Electronics is een Belgisch, technologisch bedrijf, actief in de wereld van radar systemen
(zowel voor luchtverkeersleiding als voor militaire toepassingen). Onze producten worden wereldwijd
gebruikt mede dankzij ons filiaal in de USA en onze vertegenwoordigers in Europa, Zuid-Amerika,
China en Australië.

Administratief medewerker
Ben je een administratieve duizendpoot en zijn voor jou klanten koning? Lees dan vooral verder want
ons Customer Support Team is op zoek naar jou!
Hoe ziet jouw takenpakket eruit?
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorbereiden van offertes en het versturen van de finale versie naar de klant
Administratieve opvolging van leveringen en verzendingen
Archiveren en beheren van contractuele data in onze PMS database
Logistieke organisatie en planning van verzendingen
Communicatie rond leveringen met klanten in binnen- en buitenland
Inplannen en opvolgen van de terugkeer van goederen voor check-up
Beheren van maintenance contracten en garantievoorwaarden
Back-up bij afwezigheid van de onthaalmedewerker

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•
•
•

Een relevant graduaats- of bachelordiploma of relevante ervaring in een administratieve
functie
Affiniteit met een technische omgeving? Grote plus!
Ervaring met verzendingen/douane? Nog een grote plus!
Dynamisch, vlot & klantgericht
Een teamgeest en vlotte communicatie (Nederlands & Engels)
Nauwkeurig, zelfstandig en zin in vernieuwing
Vlot met Word en Excel

Wat bieden we je?
• Een gevarieerde job binnen een stimulerende, High-tech werkomgeving
• Kansen om je ten volle te ontplooien en bij te leren
• Een contract bepaalde duur voor één jaar, met grote kans op een vaste tewerkstelling
• Marktconform loon, aangevuld met groepsverzekering, ecocheques en ADV-dagen;
• Toffe bedrijfsactiviteiten met leuke collega’s;
• Filevrije werkomgeving, glijdende werkuren en de mogelijkheid tot thuiswerk.
Interesse?
Stuur jouw cv en motivatiebrief naar hr@intersoft-electronics.com
Voor meer informatie over de functie of de selectieprocedure kan je eveneens via dit e-mailadres
terecht.
Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, geaardheid, afkomst, leeftijd of arbeidsbeperking.

