Product Administrator
Smartmat, een snel groeiende fresh food e-commerce organisatie is op zoek
naar een nieuwe collega. Smartwat? Smartmat is de onderneming achter enkele
sterke merken zoals Foodbag.be (dé Belgische maaltijdbox) en Rayon.be (dé
Belgische online supermarkt.
Als product administrator ben jij de reddende engel voor veel van onze collega’s
(onze creatieve breinen zijn namelijk geen fan van administratie). Binnen team
product zorg je ervoor dat de administratie van zowel Rayon als Foodbag tiptop in
orde is.
Wat dat juist inhoudt?
-

Database up to date houden: producten toevoegen en verwijderen, prijzen
checken en updaten, product foto’s opladen,...
Online zetten van nieuwe menu’s, producten en assortiment
Updates sturen naar leveranciers (prognoses, planning,...)
Uitvoeren van structurele controles op verschillende zaken.
Administratieve workﬂows mee op punt zetten

We want you!
-

Je bent een echte administratieve duizendpoot (ja, we weten het, dat zie je
wel vaker in vacatures staan, maar dat zoeken we echt!).
Aan jouw arendsoog ontsnapt geen enkele fout, je bent dan ook zeer
nauwkeurig.
Je werkt graag zelfstandig en vindt het prima om duidelijk afgelijnd,
terugkerend werk uit te voeren.
Organiseren is één van je sterktes en je kan dan ook makkelijk structuur in de
chaos brengen.
Ervaring in (verkoops)administratie is een plus!
Als je weet dat Salesforce niets met starwars te maken heeft en Odoo geen
vreemde vogel is, heb je ook een streepje voor.

What’s in it for you?
-

Een voltijdse of 4/5e functie
Gezellige collega’s, die na het werk ook wel eens graag blijven hangen voor
een hapje, drankje, en kubb-tornooi.
Een dynamische en ambitieuze werkomgeving in volle groei, waar we heel
wat kansen geven om jezelf te ontplooien.
Geld, uiteraard. We bieden je een marktconform loon.

-

Maaltijdcheques en ecocheques.
Gsm met abonnement en een laptop.
Hospitalisatieverzekering.
Niet onbelangrijk voor de Foodlovers, korting bij Foodbag én Rayon, zodat je
ook thuis kan genieten van onze toprecepten en producten.
Een gezonde mix van thuiswerk en werk op kantoor. We hebben 2 kantoren,
één in Gent (Dok Noord) en één in Antwerpen Berchem (PAKT).

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

