Foodbag ken je waarschijnlijk al? Foodies die elke week het beste van zichzelf
geven zodat jij thuis aan de slag kan gaan als een echte chef. Met veel
enthousiasme en verschillende ingrediënten laten we Foodlovers smullen vanaf
de eerste klik tot en met de doos die aan de deur geleverd wordt. Om onze
Foodlovers het beste van onszelf te geven, hebben we wat extra helpende
handen nodig. Word jij onze nieuwe Office & Admin Manager ?
Wat zoeken we?
Je hebt oog voor detail, je houdt van structuur en je hebt geen schrik om de handen
uit de mouwen te steken op kantoor.
Hierbij ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van enkele belangrijke
taken binnen het team:
-

Je zorgt ervoor dat alle collega’s kunnen genieten van ons kantoor door op tijd
snacks & drinks bij te bestellen, kantoormateriaal aan te vullen enz.
Je houdt toezicht op de orde en netheid van het kantoor.
Je volgt de openstaande debiteuren op.
Je controleert binnenkomende facturen.
Je zet facturen klaar voor betalingen.
Je staat in voor het aanmaken en inboeken van facturen.
Je maakt bestelbonnen op.
Je helpt de boekhoudster met het bezorgen van alle documenten voor de
maandafsluiting.
Je ondersteunt andere collega’s met administratieve taken waar nodig.
Indien het druk is bij de klantendienst, help je graag jouw Customer
Support-collega’s uit de nood te helpen.

Dit ben jij
-

Je bent nauwkeurig en hebt oog voor detail.
Je houdt van structuur en organisatie.
Kennis van Excel en/of Spreadsheet is een grote plus.
Ervaring in boekhouding en administratie zien we graag.
Je houdt van uitdagingen en hebt zin om van Foodbag een succes te maken.
Je werkt vanuit ons kantoor in Gent (Dok Noord), thuiswerk is ook zeker
mogelijk.
Je zoekt een fulltime of 4/5e-functie

Dit bieden we je aan
-

Marktconform loon
Korting bij Foodbag

-

Een tijdelijk contract van augustus tot en met februari/maart, met kans op
verlenging.
Een fijne werkomgeving waar je veel kansen krijgt om jezelf te ontplooien

Stuur je CV en motivatiebrief door naar jobs@foodbag.be
jobs@foodbag.be
www.foodbag.be

