Schrijf jij straks mee aan ons succesverhaal?
Altoni-Kelderman is een jong, dynamisch en groeiend voedingsbedrijf in Schoten, gespecialiseerd in
het bereiden van maaltijdcomponenten van hoogstaande kwaliteit. Achter Altoni-Kelderman staat een
sterk dynamisch team waarin samenwerking, betrokkenheid en de passie voor voeding vooropstaan.
We zijn op zoek naar uitbreiding van ons team en misschien ben jij wel de persoon die we zoeken?!

Verantwoordelijke onthaal en administratie
Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een verantwoordelijke onthaal en administratie.
Profiel
Wie ben je?
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt ervaring in een administratieve functie waarbij onthaal mee deel uitmaakte
van je takenpakket.
Je ben een communicatief persoon die klantgerichtheid hoog in het vaandel draagt.
Je bent een probleemoplossend persoon.
Je bent administratief onderlegd en werkt nauwkeurig.
Je hebt een goede kennis van Excel.
Je hebt een goede talenkennis Nederlands/Frans.

Welke boeiende job hebben we voor jou?
•
•
•
•

•

Je bent het eerste aanspreekpunt binnen ons bedrijf en zorgt voor een professioneel onthaal
van bezoekers.
Je staat in voor de binnenkomende telefoons en het verdelen van de post.
Je bent verantwoordelijk voor het economaat.
Je biedt interne administratieve ondersteuning aan de afdeling Verkoop.
Daartoe behoren o.a. het beantwoorden van e-mails, bevestigen van afspraken, beheren van
klantenportalen,…
Na een interne opleiding zal je aan de slag gaan met ons ERP systeem Foodmaster en zorg je
voor een correcte ingave en rapportage van administratieve gegevens.

We bieden je een uitdagende job in een snelgroeiend bedrijf met een aangename werksfeer en met
voldoende ruimte voor eigen inbreng en zelfontplooiing. Je kunt rekenen op een aantrekkelijk
loonpakket in overeenstemming met je capaciteiten en ervaring. Ben jij iemand die gepassioneerd is
voor voeding en oog heeft voor detail? Dan ben jij de persoon die we zoeken. Mail snel je CV en
sollicitatiebrief naar jobs@altoni-kelderman.be tav Marijke Puttemans.

Altoni-Kelderman, Sluizenstraat 101, 2900 Schoten

