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De familiale KMO’s Van Laecke Luc BVBA/Marcom BVBA zijn gelegen te Zedelgem en maken deel uit van de Van Laecke 
Group. Deze is gespecialiseerd in de verkoop en onderhoud van zeef- en breekinstallaties, machines voor hout- en 
afvalrecyclage, industriële oogstmachines en graaf- en grondverzetmachines.  Wij staan voor een dynamisch team dat door 
jarenlange ervaring in de sector, met focus op service en klantentevredenheid, een sterke speler is op de markt. 

In het kader van een verdere professionalisering en groei wensen wij ons team te versterken met een (m/v):

A D M I N I S T R A T I E F  C O Ö R D I N A T O R

Functieomschrijving: 
· Coördineren van de informatiestroom omtrent verkoop dossiers naar de betrokken collega’s
· Aankoop van de machines a.d.h.v. bestelformulieren in samenspraak met de salesmanager
· Opmaken van offertes en/of orderbevestigingen voor de verkopers
· Proactieve opvolging verkoopdossiers van de Van Laecke Group (bestelling/ levering)
· Opmaak en administratieve opvolging van huurcontracten
· Administratieve ondersteuning van het managementteam
· Machine transporten regelen
· Algemene administratieve ondersteuning (o.m. (telefonisch) onthaal en aankoop kantoormateriaal)

Profiel: 
· Je bent een klantgerichte doorzetter, positief ingesteld en resultaatgericht.
· Je bent accuraat en hecht belang aan een correcte verwerking van informatie.
· Je bent flexibel en hebt een echte KMO-mentaliteit.
· Naast goede analytische skills ben je communicatief, leergierig en discreet.
· Je hebt een eerste relevante ervaring in (verkoop)administratie achter de rug.
· Je bent communicatief vaardig (NL/EN/FR – DUI is een pluspunt) en beheerst de courante informatica 

toepassingen (Word, Excel, Outlook, …)

AANBOD: 

Je speelt een centrale rol in de zorg voor onze klanten en het garanderen van onze toekomstige groei. Na een grondige 
opleiding krijg je een uitdagende administratieve functie binnen een sterk groeiende KMO, waar jouw persoonlijke inbreng 
sterk gewaardeerd wordt. Wij dragen zorg voor een collegiale werksfeer waar ieder het beste uit zichzelf kan halen. Wij 
bieden een aantrekkelijk en marktconform salaris afhankelijk van je werkervaring. 

Interesse?

Mail je cv naar eline@vanlaeckegroup.com


