
Zien we jou aan onze nieuwe balie? 

 

Betonadvies Gijko bvba  www.betonadvies.be 

Oostjachtpark 12  B 9100 Sint-Niklaas  www.macben.be 

 

 

Betonadvies Gijko, opgericht in 1994, is gespecialiseerd in betontechnologie; consulting, 

betondiagnose en een betonlabo zijn de drie hoofdactiviteiten. 

Macben, opgericht in 1992, is gespecialiseerd in de toelevering van testapparatuur aan de 

bouwsector gecombineerd mét een serviceverlening: onderhoud en ISO-17025 erkende 

kalibraties.  

Sinds 2000 is Macben een zusterbedrijf van Betonadvies Gijko. 

Macben en Betonadvies Gijko zijn zeer recent verhuisd naar een nieuw, ruimer pand dat 

gelegen is in het Oostjachtpark te Sint-Niklaas. 

 Om de groei in het nieuwe gebouw te bestendigen, kijken we uit naar een gemotiveerde 

collega (m/v). 

 

Receptionist(e) Oostjachtpark 

 

Je functie: 

Als Receptionist(e) ben je de eerste contactpersoon voor klanten, bezoekers en 

leveranciers. 

Binnenkomende oproepen verbind je door naar de juiste gesprekspartner. 

Je ontvangt bezoekers op een professionele en aangename manier. 

Als Receptionist(e) verdeel je de post en e-mails naar de juiste afdelingen. 

Je beheert de koffiemachines, (eventuele) verkoopautomaten en de waterverdeling. 

Je bent ook verantwoordelijk voor de vergaderzalen en de bezoekersparkings. 

Als Receptioniste ondersteun je de verzendingsdienst en andere administratieve taken die 

ook kaderen in onze ISO17025 accreditatie. 

Uitwerken van verschillende studiedagen, beursvoorbereidingen en de opvolging ervan. 

Meewerken en uitwerken van mailingen. 

Je rapporteert direct aan de algemene directie. 

 

Je profiel: 

Als bediende verkoopadministratie ben je communicatief en spreek je vlot de 

Nederlandse, Franse en Engelse taal. Kennis van het Duits of Italiaans is welkom. 

In staat om goed te functioneren in een drukke en multiculturele omgeving. 

Als visitekaartje van het bedrijf ben je hartelijk, volwassen, dynamisch, vriendelijk en 

flexibel. 

Georganiseerd in het werk en nauwgezet. 

Beschikt over uitstekende organisatorische vaardigheden en kan onafhankelijk werken. 

Je bent betrouwbaar, nauwgezet en solution minded. 

Je bent een organisatorisch talent, je kan zelfstandig werken en brengt de nodige 

structuur aan. 

Je beschikt over een goede kennis van MS Office. 

Je bent flexibel, enthousiast en discreet en je houdt er een positieve ingesteldheid op na. 

Teamspirit is erg belangrijk voor je 

 

Ons aanbod: 

Je komt terecht in een dynamische KMO waar je alle kansen krijgt om jezelf verder te 

ontplooien. Een grondige opleiding wordt voorzien. 

Je ontvangt een competitief loon dat wordt aangevuld met verschillende extralegale 

voordelen en 10 ADV dagen. 

 

Interesse?  

Gelieve uw kandidatuur te mailen of posten naar: nele@macben.eu 

 

  

  


