
BUILDING.BLOCKS werft aan:

JUNIOR ALLROUND 
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
(Beveren)



JUNIOR ALLROUND ADMINISTRATIEF  
MEDEWERKER

Voor de uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar een dynamische en enthousiast Junior Allround Adminstratief Mede-
werker. Weet jij van aanpakken & wil je graag werken in een jong & groeiend bedrijf ? 

WIE ZIJN WIJ ? 

BUILDING.BLOCKS is een snel groeiende speler in het luxe segment van de haarcosmetica. Als officiële verdeler van onder meer 
KEVIN.MURPHY, ELEVEN Australia & Showpony geldt BUILDING.BLOCKS als de meest innoverende speler wat betreft  
haarverzorgingsproducten in België & Luxemburg. 

 WIE ZOEKEN WE? 

Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een Junior Administratief Medewerker. Kan jij onze klanten zowel in het Nederlands, 
Frans en/of Engels vlot te woord staan? Ben je nauwkeurig in je administratie? Kan je overweg met een basis facturatiesysteem? 
Dan ben jij misschien wel de persoon die ons team kan versterken. 

WAT VERWACHTEN WE ? 

- je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands, Frans en/of Engels, dit zowel telefonisch als per mail 
- je bent een kei in administratief werk 
- je kan bestellingen nauwkeurig aannemen, omzetten naar een bestelbon en uiteindelijk een factuur
- je kan professioneel telefonisch klanten te woord staan 
- je bent klantgericht en beschikt over een eeuwige glimlach
- een eventuele ervaring in grafisch werk is een pluspunt, maar geen vereiste 
- je trekt je zowel in team als individueel uit de slag 

WAT BIEDEN WIJ JE? 

- een full-time functie 
- je werkt op ons hoofdkantoor gelegen aan het Pareinpark in Beveren
- een aangename werksfeer binnen een jong, dynamische bedrijf 
- een competitief loon, aangevuld met extralegale voordelen 
- een feel-good job in een competitieve & uitdagende omgeving

Ben jij de gemotiveerde & enthousiaste kandidaat die wij zoeken ? Stuur dan je cv, motivatiebrief & foto naar dirk@building-blocks.
be. Wil je meer weten over onze merken en onze professionele activiteiten ?  
Neem dan een kijkje op onze website, www.building-blocks.be. 

 


