
De Sutter Electronics

IS LOOKING FOR
YOU
Administrative
Assistant
M/V/X



Jij bent de belangrijkste schakel tussen De Sutter en de klanten

De telefoon oproepen beantwoorden en mensen helpen met hun vragen

Het aanmaken en opvolgen van telefoniedossiers en beveiligingsdossiers

Samenstellen en opvolgen van de dagelijkse planning van de techniekers

Het uitvoeren van administratief werk 

Het versterken van het volledige team 

Proactief en gemotiveerd meewerken aan de verdere groei van ons kantoor

...

Al meer dan 50 jaar lang garanderen wij kwaliteit en zekerheid in onze dienstverlening naar onze
klanten toe. Zo zorgt De Sutter Electronics er voor dat ondernemingen altijd en overal efficiënt
kunnen functioneren en zich kunnen concentreren op hun eigen passie. Uitdagende projecten zijn
niet tijdelijk, maar een partnership op lange termijn.

Voor de verdere commerciële uitbouw van onze activiteiten zijn wij op zoek naar een administratieve
duizendpoot.

Wij stellen alles in het werk om jou een carrière aan te bieden die je op het lijf is geschreven. Kortom,
wij kijken verder dan je CV en houden rekening met wie je bent en wat je wilt.

Administrative Assistant

Over jou

Bachelor of ASO/TSO-diploma in een economische, wiskundige of administratieve richting

of gelijkwaardig door ervaring

Digitale verwerking schrikt je niet af

Je bent een vlotte, vriendelijke en gemotiveerde communicator 

Je bent een teamplayer, maar kan ook individueel aan de slag

Je bent vertrouwd met het MS Office pakket (Word, Excel, PPT, …)

Je bent klantgericht en zoekt creatief mee naar oplossingen

Je kan een Franstalige en Engelstalige klant te woord staan



Uitdagende carrièremogelijkheden in een motiverende en creatieve werkomgeving

Een goede leerervaring binnen de administratieve wereld van De Sutter 

De nodige toeters en bellen

Aantrekkelijk loon

Trainingen om u tegen te zeggen

Enthousiaste collega’s en begeleiding in een professioneel, familiaal team

Dé beste koffie, steeds met een lekker koekje! 

Administrative Assistant

Jij de job, wij de rest 

De Sutter biedt een gevarieerde job in een enthousiast team met ruimte voor initiatief en persoonlijke

ontwikkeling. Het spreekt voor zich dat er in een dynamisch bedrijf zoals De Sutter kansen zijn om

verder door te groeien.

Bovendien kan je rekenen op een aangename werksfeer en een motiverend salarispakket.

Ons aanbod

Overtuigd van wat je gelezen hebt? Stuur dan jouw CV door naar hello@desutter.be en wij behandelen

jouw sollicitatie zo snel mogelijk! Tot dan, en succes! 

Graag meer weten over De Sutter Electronics? Bezoek dan onze website op www.desutter.be 

Je bent ook altijd welkom in ons kantoor, gelegen in de Parkstraat 15, 9620 Zottegem.

Kom jij ons team versterken?


