
MANAGEMENT ASSISTANT

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

Je bent verantwoordelijk voor een dagdagelijkse ondersteuning van het management en de 
continue opvolging van de dagelijkse administratieve, boekhoudkundige, financiële en 
personeelsgebonden taken. Je werkt hierbij zelfstandig maar ook in teamverband:

- optimale ondersteuning van het management
- actieve deelname aan de sales & management meetings + rapportering
- optimalisering van de communicatie, administratie, digitale workflow en de algemene

efficiëntie van het werk
- algemene administratieve & boekhoudkundige ondersteuning
- ondersteuning in HR gerelateerde taken
- begeleiding van recruteringsopdrachten
- nauwe samenwerking met het boekhoudkantoor
- financieel inboeken, beheer van de financiele rekeningen, betalingen, etc
- nacalculatie van projecten en financiële optimalisatie en margebewaking
- communicatie met klanten en leveranciers
- ...

- Prof. bachelor, Studiegebied Handelswetenschappen,bedrijfskunde, office management, 
communicatie, marketing

- Master bvb Taal en Letterkunde
- Gelijkwaardig door ervaring.

Werkervaring 
- 8 jaar ervaring

Talenkennis 
- Engels (goed)
- Nederlands (zeer goed)

- Kennis van Excel, Word, Gmail, … Vlot digitaal kunnen werken en nieuwe tools kunnen aanleren
- Kennis van ExpertM/Plus is een voordeel

PROFIEL 
- Je bent een zeer vlotte en efficiënte communicator
- Je werkt oplossingsgericht
- Je kan vlot, accuraat en zelfstandig werken
- Je beschikt over een kritische, analytische mindset en hebt een affiniteit met cijfers
- Je haalt genoegen uit het beheren van een correcte administratie
- Je bent geëngageerd, proactief, positief ingesteld en verantwoordelijkheid schrikt je niet af.
- Je draagt klantvriendelijkheid hoog in het vaandel
- Stressbestendig, resultaatgericht en je kan goed zowel zelfstandig als in team werken

COMPETENTIES 

Vereiste studies 

Bijkomend: 
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PLAATS TEWERKSTELLING 

- Brusselsesteenweg 489 bus A 9090 MELLE

MAANDELIJKS

Aantrekkelijk marktconform brutoloon
Hospitalisatieverzekering (DKV, premium pro plan)
Abonnement internet thuis (netto waarde +/- 45€)
Abonnement GSM + data (netto waarde +/- 40€)
Dagelijks uitgebreide broodjesmaaltijd te Melle

Cash4 plan (omruiling brutoloon voor fietslease, aankoop laptop/smartphone)

JAARLIJKS
Brutojaarloon incl vakantiegeld en eindejaarspremie

Ecocheques
Bruto werkbonus in december

Contract van onbepaalde duur
4/5 mogelijk
home office mogelijk

AANBOD

WAAR EN HOE SOLLICITEREN? 

Via e-mail: mt@mediaventures.be 


