
Vacature: Executive Assistent  
 
EXPERT GROUP uit Kortrijk is op zoek naar een enthousiaste  

Executive Assistent.  

 

Functie  

Goesting om mee te springen in ons online groeiverhaal? We kijken uit 

naar een Executive Assistent voor onze zaakvoerder Pieter-Jan Vanneste. 

 

Met jouw organisatietalent, ownership, professionalisme, aanstekelijk 

enthousiasme en toffe ideeën help je het schip de juiste koers varen.  

 

Je wordt nauw betrokken bij diverse domeinen gerelateerd aan de online 

platformen FamilyCard.be, Promojagers.be en Track.be 

 

Benieuwd wat er in deze rol allemaal tot jouw taken behoort?  

 

• Je beheert verschillende mailboxen, je reageert proactief op 

mails, lopende dossiers en volgt de deadlines ervan op 

• Je staat in voor allerhande discrete managementadministratie 

• Je staat in het voor het contact met de boekhouder van de drie 

verschillende firma’s en zorgt ervoor dat alle administratieve 

documenten in de online boekhoudtools geüpload worden 

• Je voert betalingen van aankoopfacturen uit en je volgt de betalingen van verkoopfacturen nauw op en 

rapporteert dit in een overzichtsdocument 

• Je zorgt ervoor dat de lonen binnen de verschillende firma’s elke maand worden uitbetaald 

• Je helpt mee bij het onderhouden van het Promojagers.be platform (content, updates, wedstrijden 

organiseren, prijzen versturen naar leden, …) 

• Je helpt mee bij het onderhouden van het Track.be platform (facturatie, klanten opvolgen, projecten live 

plaatsen,  …) 

• Je helpt mee bij het onderhouden van het FamilyCard.be platform (uitbetaling leden, financiële 

verwerking) 

• Je ondersteunt in verschillende business rapporteringen  

 

 

Profiel  

• Je hebt een bachelor of master diploma.  

• Je bent super vlot met de courante office toepassingen.  

• Je bent administratief een krak, werkt planmatig, ordelijk en nauwkeurig.  

• Je bent organisatorisch zeer sterk en je weet je weg te vinden in een dynamische omgeving.  

• Je bent positief ingesteld, weet van aanpakken en neemt ook initiatief om processen te verbeteren 

• Je bent flexibel wat het takenpakket betreft.  

• je bent oprecht, spontaan, en enthousiast.  

 

 

Aanbod  

• Een fulltime job – 4/5de is bespreekbaar 

• Je komt terecht in jong, groeiend bedrijf met vele nog aan te boren markten en uitdagingen.  

• Je krijgt de kans om samen met ons te groeien in een boeiende en motiverende werkomgeving. 

• Je komt terecht in een bedrijfscultuur waar een goede werk-privé balans prioritair is 

• Een bruisende werkplek @HangarK Kortrijk waar tal van andere intrigerende bedrijven en mensen je 

omringen 

• Regelmatig thuiswerk is bespreekbaar 

• Een marktconform salaris, maaltijdcheques en laptop 

• Een jong team die nieuwe ideeën toejuicht. 

• Altijd wel een geldige reden te bedenken om met het team samen te gaan lunchen, terrasje te doen, event 

te bezoeken, … 

. 
Interesse? Stuur je CV en motivatiebrief naar Pieter-Jan Vanneste via info@expertgroup.be 

Team Promojagers.be 

Team FamilyCard.be 


