VACATURE

op 06/02/2017

Management assistent
We zijn op zoek naar een MANAGEMENT ASSISTENT (m/v).
Als Management Assistent zal u instaan voor de administratieve
en organisatorische ondersteuning van onze dienst ‘FINANCE en
ADMINISTRATION‘.
U wordt onze duizendpoot die we niet kunnen missen. U rapporteert
aan uw directe collega die tevens de dienst verantwoordelijke is.

Functiebeschrijving:
Als management assistent kunnen uw dagelijkse taken omschreven
worden als volgt :
•

Office Management.

•

Boekhoudkundig uitvoerende ondersteuning.

•

Opvolging van de verzekeringsdossiers.

•

Opvolging juridische dossiers voor de CEO.

over puracos bvba
Puracos is een innovatief familie bedrijf dat sedert 1998
meer dan 3000 artikels importeert en distribueert in de
Benelux. Het betreft hoogwaardige cosmeticaproducten,
make up, wellness-en Spa behandelingen en totaalinrichting
voor het professionele schoonheidssalon.
Wij zijn de officiële distributeur van ARKANA,
UNIVERSAL CONTOUR WRAP, HISTOMER en
Make Up For Ever (LVMH groep) sedert 2002
en hebben de Make Up For Ever Academy Brussels
opgericht in 2006.
Puracos bvba heeft 20 medewerkers die voornamelijk
gebaseerd zijn in Ghislenghien, Brussel, Luik en Amsterdam.
www.puracos.com - www.universalcontourwrap.com
www.makeupforever.be

PROFIEL:
•

U heeft een goed gesproken en geschreven kennis van het Nederlands, Frans & Engels.

•

U heeft een Bachelor diploma van een administratieve opleiding.6

•

Heeft u niet het vereiste diploma, maar wel de nodige ervaring, dan komt u ook in aanmerking voor deze job.

•U

heeft goede communicatieve vaardigheden.

•

U kan klantgericht handelen.

•

U kan goed multitasken.

•

U heeft een hoge mate van zorgvuldigheid en nauwkeurigheid.

aanbod:
• Een familiale werkomgeving met aangename collega’s.
• Een zeer uitdagende job waarin je je volledig kan ontplooien en waar je je eigen stempel zal kunnen drukken en deel
zal kunnen uitmaken van een bedrijf in volle expansie.
• Een competitief salarispakket met marktconforme voordelen van alle aard.
• Een deeltijds contract (20 uur per week) van onbepaalde duur.

Plaats van tewerkstelling:
PURACOS BVBA - Chemin du Fundus 10, 7822 Ghislenghien.

CV en motivatiebrief door te sturen naar Dries Welsch :
4Puracos bvba, Dries Welsch (ceo)°
4Per e-mail : Dries.welsch@puracos.com 4Telefonisch : 0486/96.69.21

