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Als administratief bediende ben je zeer nauwkeurig en punctueel bij het 
afhandelen van belangrijke taken. Deze taken worden onder 2 collega's verdeeld.
Samen met je collega voer je deze uit aan een centraal bureau. 

Als basistaak ben je verantwoordelijk voor:

 De volledige administratieve flow: offertes - orderinput – verzending – 
facturatie – creditnota’s.

 Invoeren van betalingen, wisselbrieven, domiciliëringen. 
 Uitvoeren van de nodige exportformaliteiten voor klanten buiten de EU.
 Opmaak productfiches.
 Opvolgen productwijzigingen. 

 Beheer sales mailbox.

 Opvolging klachten – retours.

 Verantwoordelijk voor de eerstelijns telefonie en het onthaal.

 Je bestelt het kantoormateriaal.

 Je zorgt voor externe transportopdrachten.

 Je springt in bij collega's indien nodig.

Jouw profiel
 Je hebt een bachelorsdiploma of een eerste relevante ervaring.

 Je beschikt over een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels. 
Kennis van het Spaans is een grote troef. 

 Je bent zeer sterk onderlegd in het gebruik van een PC. 

 Je bent een sociaal persoon en kan vlot werken in teamverband. 
Samenwerken is belangrijk! 

 Je kunt de kalmte bewaren op stressvolle momenten.



 Je bent flexibel en houdt van een gevarieerd takenpakket.

Wat krijg je ervoor?

 Je komt als administratief bediende terecht in een mooie en moderne 
werkomgeving met toffe collega's.

 Je start een voltijdse job van 38 uur per week.
 Je uurrooster loopt van 8u30-12u30 en van 13u30-17u30. Op vrijdag 

heb je een halfuur middagpauze en om 15u kan je weekend beginnen.
 Je hebt 13 dagen collectief verlof: 9 dagen rond 21 juli en 4 dagen in 

de kerstperiode.
 Naast een aantrekkelijk loon krijg je ook heel wat extralegale 

voordelen.

Jouw werkgever

Keypharm nv is gevestigd in Oostkamp, vlakbij de autostrade. We produceren 
hoogstaande gezondheids- en verzorgingsproducten. 

Hoe solliciteren?
 
Via email: ward.vercaemst@keypharm.com of shannon.vanhulle@keypharm.com
Per telefoon: T +32 50 28 92 30 
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