JUNIOR back office medewerker caractère

Ben jij een pietje of mietje precies en houd je bijna net
zoveel van administratie als van vakantie? Lees dan snel
verder!

Wat houdt deze functie in?
•
•
•

Je ondersteunt verschillende product- en contractmanagers met al hun papier-, email- en regelwerk.
Je maakt offertes, helpt je vergeetachtige collega’s eraan denken dat ze niets mogen vergeten, je zorgt
ervoor dat reizen geboekt worden met alles erop en eraan, je helpt hoteliers met hun vragen, je
controleert facturen ….
Je bent dus als het ware een echte “regelaar en paperassenlover”. Je regelt alles wat nodig is om de
reizen van onze reizigers vlekkeloos te laten verlopen, zowel voor, tijdens als na hun reis.

Welke talenten heb je hier zoal voor nodig?
•
•
•
•
•
•

Veel goesting om je elke dag opnieuw te smijten.
Humor om je dagen extra te kruiden en een beetje relativeringszin om de drukke momenten met plezier
te doorstaan.
Je spreekt en schrijft Engels alsof het Nederlands is , of toch zo goed als.
Organiseren en plannen zijn een ‘piece of cake’ voor je.
Als je het woord administratie hoort, dan verschijnt er spontaan een grote glimlach op je gezicht.
Je vindt het niet erg om ongeveer 1 keer per maand ook op zaterdag te werken.

Wat geven wij je met plezier in de plaats?
•
•
•
•
•
•

Een “gouden” kans om opgeleid te worden tot een back office medewerker om “u” tegen te
zeggen.
En na de opleiding? Een ongelooflijk leuke job in een gezond bedrijf met een toffe sfeer.
Een fantastisch mooi kantoor met heel veel parking en erg lekkere koffie (hallo George
Clooney).

Je start bij ons via een IBO opleiding (opleidingsvergoeding via de VDAB) en na deze
opleiding krijg je je salaris uiteraard, aangevuld met maaltijdcheques en nog een aantal
andere leuke extra’s.
Interessante voordelen bij het boeken van je eigen Caractère vakantie.
Nog meer tijd om op vakantie te gaan dankzij je 12 ADV dagen.

Lijkt dit je wat?
Stuur dan snel een mail naar jobs@caractere.be en wie weet ben jij onze volgende nieuwe collega!

