COMMUNICATIE MEDEWERKER
Ben jij een communicatief sterk persoon? Vind jij klantvriendelijkheid uiterst belangrijk?
Hou je van een job vol afwisseling en heb je interesse in vastgoed?
Welkom bij de familie van Albert!
We zijn een sterk groeiende onderneming met als doel om de werking van onze +10 kantoren te
vereenvoudigen en te laten groeien! Een stijlvolle branding met onze eigen familiale stijl en aanpak,
dat maakt het verschil in de communicatie en werking van onze kantoren en klanten!

Functie
•
•

•

•
•

Je bent het aanspreekpunt telefonisch! Van jouw stem wordt iedereen instant vrolijk!
Nederlands, Français or in English? Je staat iedereen klantvriendelijk te woord!
Alle contacten verwerk je in ons CRM systeem. Uiteraard wordt dit je aangeleerd.
Hierbij verzorg je ook de maandelijkse rapportage voor onze kantoren in samenwerking met
de Marketing Manager.
Heb je interesse in social media?
In samenwerking met je collega’s marketing sta je in voor het inplannen en rapportage van
onze social media kanalen.
Weinig voorkennis? We leren je het graag aan!
Je volgt onze facturatie op. Je beheert de facturatie online en zorgt dat deze tijdig naar onze
kantoren verstuurd worden.
Je wordt betrokken in het ganse marketingverhaal met rechtstreekse collega en
marketingmanager.

Profiel
•

•
•
•
•

•

Je kan terugblikken op een eerste ervaring in een communicatieve/ administratieve functie
maar je hebt vooral veel goesting om je professioneel uit te leven en te blijven groeien in het
communicatie gebeuren. Your happy vibe is what we need!
Je bent communicatief sterk en klantvriendelijk.
Je bent gemotiveerd, gaat flexibel om met je takenpakket. Je kan bovendien zelfstandig en in
teamverband te werken
Je beschikt over kennis van Word en Excel en staat open om nieuwe software bij te leren.
Je wil geen anoniem nummer zijn in een grote structuur, je functioneert op z’n best in een
klein maar hecht team met korte communicatielijnen en rapporteert aan de Marketing
Manager.
Je houdt van veel lekkers (we hebben nogal een zwak voor zoetigheden☺) en geniet van
gezellige babbels op kantoor events.
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Aanbod
•
•
•
•
•
•

Een afwisselende functie binnen een groeiend trendy vastgoedbedrijf
Een groep vol enthousiastelingen, werken in een moderne en aangename kantooromgeving
te Loppem.
Wij vinden het belangrijk dat je jezelf kunt zijn, er is ook voldoende ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling en creativiteit.
Een voltijdse job met een contract voor onbepaalde duur.
Extra-legale voordelen
Bedrijfswagen met tankkaart.

Interesse?
Stuur dan snel je cv, motivatie door naar welkom@albert-vastgoed.be
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