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Functietitel: Hands-on administratieve rechterhand regio Veurne M/V 

 

In deze voltijdse job ondersteunt u de administratie van deze business unit. Samen met de 

coördinator, administratief verantwoordelijke, begeleiders en productiepersoneel vormt u één 

team waardoor deze recente business unit verder kan groeien. Momenteel zijn er 9 

groenploegen, 3 schildersploegen en een poetsploeg actief.  

 

Taken:  

De juiste taakverdeling is afhankelijk van uw ervaring, opleiding en inzet. Hierbij alvast een greep 

uit het gevarieerde administratieve takenpakket om samen met de administratief 

verantwoordelijke te verwerken: 

- voorbereiding offertes 
- opstellen & verwerken werffiches / opvolging werfuitvoering 
- bestelling materiaal / verbruiksgoederen via inkooporders – controle van de 

leveringen/leveringsbons 
- planning werkopdrachten - werfvervoer 
- planning werknemers rekening houdende met mogelijkheden en beperkingen van onze 

werknemers 
- opvolgen aan- en afwezigheden werknemers (opvolging verlof, …) 
- stock up-to-date houden van verbruiksmateriaal & werkkledij 
- opvolging onderhoud machines/camionettes/werkkledij 
- opmaken klantenfacturen 
- controle facturen leveranciers 
- voorbereiden nacalculatie 

 

Profielomschrijving:  

- minimum bachelor diploma (of gelijkwaardig door ervaring) 

- je bent sterk administratief op verschillende domeinen 

- je bent organisatorisch sterk en denkt analytisch 

- je kan goed prioriteiten bepalen in het takenpakket, je denkt pro-actief en blijft de continuïteit 

van de diverse activiteiten in het oog houden  

- je bent computervaardig, je hebt een zeer goede kennis van o.a. MS Office (Excel, Word); 

Navision of een gelijkaardig ERP pakket 

- je spreekt en schrijft foutloos Nederlands; kennis van het Frans en Engels is een groot plus 

- je kan tegen een stootje, je bent assertief én een teamplayer – je kan werken met verschillende 

persoonlijkheden/culturen 

- je kan vlot communiceren met de diverse stakeholders zoals klanten, leveranciers én collega’s 

(coördinator, verantwoordelijke administratie, begeleiders, jobcoach, productiepersoneel, 

personeelsdienst, boekhouding, …). 

- je bent stressbestendig, je staat er als persoon 
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- je beschikt over een positieve ingesteldheid  

- je wil bijleren en wil zoeken naar oplossingen 

- je controleert jouw eigen werk, je ontziet geen werk 

- je bent flexibel en collegiaal 

- je hebt werkervaring als administratief bediende 

- je bent hands-on waar nodig (helpen bestellingen uitladen, camionetten laden, …) 

- je draagt de nodige beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, werkkledij, …) 

 

Aanbodomschrijving:  

Onmiddellijke opstart. 

Een job met veel afwisseling en contacten. U rapporteert aan de verantwoordelijke administratie 

en de coördinator. 

In dienst van InterWest, start met contract van bepaalde duur (periode te bespreken). 

Voltijdse tewerkstelling in dagdienst: dagelijks van 8u-12u en van 12u30 tot 16u30.  

Wij zijn op zoek naar een échte teamplayer en verwachten een flexibele ingesteldheid. 

 
Ben je op zoek naar een functie met veel afwisseling? Ben je niet bang om je handen uit de 

mouwen te steken en ben je een dynamische teamspeler? Wacht niet langer en breng je 

vaardigheden naar een hoger niveau. Solliciteer snel via solliciteren@interwest.be of 0492/58 

05 57. 
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