
Vacature
Vacature Office & Purchase 
Assistant (M / V)

Vandecasteele Houtimport begon in 1883 als houtatelier en 
wagenmakerij en is ondertussen uitgegroeid tot dé toonaangevende 
leverancier van hardhout en zachthout. Intussen is de vijfde generatie 
aan de slag en wordt nog steeds veel belang gehecht aan het 
familiaal karakter van het bedrijf. Duurzaamheid zit in ons DNA en we 
zien het als onze missie om de ambassadeur te zijn van hout!

In het kader van de verdere ontwikkeling van ons bedrijf zijn we op 
zoek naar een enthousiaste Office & Purchase Assisistant.

Jouw rol
  Je bent bent in eerste instantie verantwoordelijk voor het reilen en 

zeilen op kantoor (telefonie, postbehandeling, ontvangst bezoekers 
en leveranciers, bestellen kantoormateriaal & werkkledij, catering).

  Daarnaast ben je de administratieve duizendpoot die zorgt voor het 
controleren, invoeren en opvolgen van verschepingsdocumenten. 

  Je staat in rechtstreeks contact met onze leveranciers om een 
correcte importflow te garanderen. 

  Dankzij je goede talenkennis worden internationale klanten en 
leveranciers vlot verder geholpen.



Jouw profiel
  Je hebt minimum een diploma Bachelor.

  Je bent vlot drietalig; Je spreekt en schrijft vloeiend 
Nederlands, Frans en Engels. 

  Kennis van Duits is een meerwaarde. 

  Je bent enthousiast, communicatief en klantgericht. Je werkt 
zeer nauwkeurig, ordelijk en hebt een net voorkomen. 

  Je werkt efficiënt en bent een multitasker die goed prioriteiten 
weet te leggen. 

  Je hebt een positieve attitude en werkt discreet.

 

What’s in it for you?
 Een gevarieerde functie bij een Belgisch familiebedrijf die inzet 

op duurzaamheid en langetermijn partnerships. Een boeiende 
werkomgeving waarbij zin voor initatief wordt aangemoedigd.

 Een hartelijk onthaal met enthousiaste collega’s.

 Je krijgt onmiddellijk een vast contract met een competitief 
salaris in overeenstemming met jouw ervaring. Dit 
wordt aangevuld met extralegale voordelen zoals een 
hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques.

Geboeid door deze functie?
Stuur je CV en motivatie naar jobs@vandecasteele.be of bel naar 
Florence Vandeplassche op het nummer 056 43 33 33.

Alle sollicaties worden vertrouwelijk behandeld.

Voor deze vacature werken wij op basis van exclusiviteit waardoor 
kantoren zich dienen te onthouden om kandidaten voor te stellen.

mailto:jobs@vandecasteele.be

