Debomat in België is onderdeel van de
Gerflor familie en combineerd het grote
potentieel
van
een
multinationale
onderneming met de atmosfeer van een
kleine KMO. Debomat innoveert al 35 jaar in
entreematten van hoge kwaliteit. We zijn
gespecialiseerd in niche producten voor
zowel commerciële als residentiele markten.
In onze hoge kwaliteitsportfolio bevinden zich
logo matten, entreemat systemen, aluminium
matten, huishoudelijke matten, tapijt tegels
enz.
Bezoek ons op: www.debomat.com

Om onze groeistrategie verder te zetten hebben we een spannende en uitdagende
kans voor een dynamische

Management Assistent
te Temse (België).
In ons klein bedrijf (8 medewerkers in totaal) heeft de Management Assistent een
veelzijdige rol en fungeert hij als assistent en plaatsvervanger van de manager.
We zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om betrokken te zijn bij alle taken
van een klein bedrijf, die niet bang is om vuile handen te krijgen en die ook de
kantooradministratie kan beheren.
Je taken:







Leiding geven aan een team (6 personen) en ervoor zorgen dat het werk
volgens planning en deadlines wordt uitgevoerd.
Beheer
van
de
bijbehorende
administratie,
incl.
bijwerken
boekhoudprogramma en opmaken van douane- en transportdocumenten
Assisteren van de manager in het dagelijks beheer.
Verantwoordelijk voor de voorraadniveaus dat deze in lijn zijn met de
productieplanning en de binnengekomen orders.
Coördineren van leveranciers en servicepartners.
Ondersteuning bij projectberekening.

.Je profiel:







Relevante opleiding op economisch of technisch gebied.
Operationele processen begrijpen (productie / logistiek / magazijn).
Goede organisatorische en planningsvaardigheden.
Goede
commerciële
vaardigheden
(basisboekhouding
en
kostenberekeningen).
Goede kennis van MS-Office (EXCEL) en ervaring in het werken met ERPsystemen.
Zeer goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels zijn
een must – Frans en/of Duits is een pluspunt.

Wij bieden je:






De mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen in een klein,
internationaal succesvol bedrijf – dat deel uitmaakt van een wereldwijde
grote groep
Een stabiele omgeving en een leuk team
Een afwisselende en veelzijdige baan met spannende uitdagingen
Competitieve wedde.
Klinkt interessant? Solliciteer dan (met Engels CV) op:
info@debomat.be

Debomat is een onderdeel van de Gerflor Group

