
ADMINISTRATIEVE DUIZENDPOOT
Gedreven, gestructureerd en gepassioneerd.

Zin om lid te worden van 
ons team...
Stuur je CV en motivatie-
brief naar hr@basalte.be 
en join us!

Plaats tewerkstelling
Nijverheidsweg 1b
9820 Merelbeke

DESIGN FOR THE INTELLIGENT HOME

In deze rol heb je de kans om...
Deel uit te maken van een team dat gespecialiseerd is in het verwerken van de 
administratie van onze klanten en leveranciers wereldwijd. Jij speelt een belangrijke 
rol in het voorbereiden en klaarmaken van administratieve documenten.  

Met de toenemende groei van Basalte en met het oog op de bouw van ons gloed-
nieuw design gebouw, is een extra werknemer bij ons zeker welkom!  

Je bent verantwoordelijk voor…
• het in goede banen leiden van de administratie waarbij je gebruik maakt van 

de online tools. Je lost problemen op, zowel via e-mail als telefonisch.  
• de opmaak van de nodige documenten zoals nota’s, facturen en eventuele 

andere documenten.  
• het verder helpen van (internationale) klanten en leveranciers bij vragen in ver-

schillende talen.  

Je maakt deel uit van…
Een heel belangrijk proces binnen ons verhaal. Je krijgt de verantwoordelijkheid 
over een deel van het verwerkingsproces van de administratie en je vormt hierbij 
een tandem met jouw collega.  

Voor deze functie heb je volgende sterktes nodig…
• je beschikt over een bachelor of master diploma in een administratieve of logis-

tieke richting.  
• je hebt een zeer goede kennis Nederlands, Engels en Frans, zowel gesproken als 

geschreven. Kennis van Duits is een pluspunt.  
• je kan vlot overweg met de computer; je hebt ervaring met Office 365 en een 

ERP-systeem. Jouw sterkste punt hierbij is het gebruik van Excel.  
• je typt vlot met tien vingers.  
• je werkt zeer nauwkeurig, hebt oog voor detail en draagt kwaliteit hoog in het 

vaandel.  
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• je bent flexibel, stressbestendig en werkt resultaatsgericht. Je vindt het bel-
angrijk dat het ganse werkproces goed verloopt.  

• je steekt graag de handen uit de mouwen en springt bij waar nodig.  

In ruil hiervoor bieden wij… 
Een boeiende en gevarieerde job in een internationale omgeving binnen een 
hoogtechnologisch en groeiend bedrijf te Merelbeke. Bij Basalte heerst een dy-
namische werksfeer met no-nonsense bedrijfscultuur die ruimte laat voor initiatief. 
Hierop volgt een marktconforme verloning die aangevuld wordt door extralegale 
voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, woon-werkvergoe-
ding en een fietsmobiliteitsplan. We hebben elke dag gratis vers fruit en soep. We 
voorzien uiteraard de nodige ondersteuning en opleiding voor het uitvoeren van 
deze job.  

Waarom deel uit maken van ons team? 
Basalte is een Belgisch designmerk dat een elegante, sterke en eenvoudige 
oplossing biedt voor de slimme woning. Eenvoud, eerlijkheid, focus en duurzaam-
heid zijn de vier pijlers van ons DNA en deze bepalen dan ook de manier waarop 
wij tewerk gaan, hoe we communiceren met elkaar en hoe we onze producten 
produceren. Onze organisatie streeft er niet alleen naar een maximumwaarde te 
kunnen leveren aan onze klanten, maar ook aan onze medewerkers.  


