
 

Administratief bediende te Begijnendijk 

Bedrijf: 

Op meer dan 100 ha kweekt Boomkwekerij De Bruyn te Begijnendijk meer dan 1000 

verschillende soorten park-, laan- en meerstammige bomen, coniferen, solitairen en heesters. 

Het assortiment van Boomkwekerij De Bruyn biedt groenoplossingen voor projecten van 

verschillende schaal op publiek en privaat domein. De planten komen te staan in publieke 

ruimten, straten, landschappen, parken en tuinen. 

Zie ook op www.boomkwekerij-debruyn.com 

Om het team te versterken zoeken ze een gemotiveerde Administratief bediende. 

Functieprofiel: 

• Je behandelt alle telefonische oproepen, inkomende infomails en faxen 

• Je bent het eerste aanspreekpunt aan de receptie voor onze bezoekers 

• Je hebt een duidelijke PC - Office kennis en kan snel meedraaien in een eigen CRM 

systeem 

• Je krijgt allerlei administratieve taken toegewezen als contact- en centrale persoon van 

alle medewerkers. We verwachten van jou dan ook een goede samenwerking en 

informatie-uitwisseling binnen het bestaande team 

• Kassa- Bestelbonnen - Facturatie 

• Het zou fijn zijn indien je al beschikt over een eerste plantenkennis en hierin ook 

advies kan geven aan onze klanten 

Verwacht: 

• Je behaalde een administratief diploma of kan gelijkwaardigheid door ervaring 

aantonen. 

• Je hebt een passie voor de groensector of Je hebt al een eerste bomen- en 

plantenkennis en bent bereid jezelf hierin continu bij te scholen. 

• Je beschikt over uitstekende office- en communicatieve vaardigheden. 

• Je hebt voldoende PC ervaring. 

• Je hebt een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels of bent bereid jezelf 

hierin bij te scholen. 

• Je kan flexibel, zelfstandig en klantgericht werken.  

• Je beschikt over een rijbewijs B en woont liefst in de ruime regio 

Aanbod: 

• Er wordt je een zeer zelfstandige en uitdagende voltijdse- vaste job met een contract 

van onbepaalde duur aangeboden. 



• Je kan rekenen op een goed motiverend salaris volgens competentieniveau en ervaring 

als ook extra legale voordelen in lijn met de functie. 

• Een interne opleiding en begeleiding is steeds voorzien. 

Interesse ? 

Stuur jouw cv & motivatiebrief door naar  mieke.raemaekers@vastwerk.be 

Contact : Mieke Raemaekers - telnr. : 016/ 67.02.26  

 


