
  

   

  

 

 

Ben jij een administratief talent dat graag de handen uit de mouwen steekt? Dan heb ik een geweldige kans voor jou! Ik 
ben momenteel op zoek naar een Administratief Medewerker om ons team in Boom, België te versterken. In deze rol 
ondersteun je de Operations Manager en draag je bij aan het soepel verlopen van onze dagelijkse activiteiten. Met jouw 
punctualiteit, nauwkeurigheid en organisatorische vaardigheden ben je van onschatbare waarde voor ons team. Kom jij 
ons versterken? 

Over Selecta  

Selecta België is onderdeel van de Selecta Groep. In Europa zijn wij marktleider op het gebied van eten en drinken, 24/7, 
onbemand. Verspreid over 16 landen bedienen wij dagelijks 12 miljoen consumenten met onze onbemande F&B 
concepten. Binnen een snel veranderende markt leveren wij maatwerk facilitaire eet en drink oplossingen voor onze 
klanten. Dit doen wij onder andere samen met Starbucks, Delhaize, Lavazza en uiteraard ons eigen merk Pelican Rouge! 

Over de functie 

De succesvolle kandidaat komt terecht in een snelle werkomgeving waar de nadruk ligt op nauwkeurigheid, 
klantenservice,plannen en teamwerk. Je zult voornamelijk administratieve ondersteuning bieden aan de Operations 
management. Hierbij behoren de volgende taken: 

- Het invoeren van goederenorders in AS400; 
- Het doorgeven van storingen aan de juiste operator, 
- het adequaat afhandelen van discrepanties of klachten over orders en het geven van feedback aan 

verantwoordelijke operators; 

Over jou 

• Ervaring met administratieve of office management taken is een pré; 

• Je bent positief ingesteld. Je bent flexibel, klant- en resultaatgericht. Je omarmt het uitgangspunt 

samenwerken en vertrouwen.  

• Uitstekende communicatievaardigheden en beheersing van de Nederlandse taal. De Franse taal is een plus!; 

• Nauwkeurig en secuur werken zit in jouw natuur;  

• Je bent een ster in meedenken met het team en je hebt oog voor details.  

Je maakt deel uit van een organisatie waar met plezier wordt gewerkt aan mooie koffieconcepten. Wij voorzien in een 
open en enthousiaste werkomgeving met volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.   
Wij bieden jou:   
 

• Een vast maandloon en een 13de maand;   

• Iedere gewerkte dag een maaltijdcheque;   

• Tussenkomst woon- werkverkeer;   

• 20 vakantiedagen en 13 ADV dagen;   

• Direct een contract voor 6 maanden en vervolgens een vast contract;   

• Een groepsverzekering bij Vivium. Geen eigen bijdrage!;   

• Hospitalisatieverzekering bij DKV;   

• Uiteraard de beste koffie en thee die er is!   

Interesse en solliciteren? 

Heb je interesse én voldoe je aan het profiel? Dan zien wij jouw sollicitatie, voorzien van een up-to-date CV + een gerichte 

korte motivatie, graag tegemoet. Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Romilda Vakkers, Corporate 

Recruiter via Romilda.vakkers@selecta.com  of +32476012866 


