Jobstudent Receptie & Onthaal

Lotus Bakeries is wereldwijd actief in het segment van traditionele en natuurlijke tussendoortjes
met de merken Lotus, Lotus Biscoff, Lotus Dinosaurus, Lotus Suzy, Peijnenburg, Snelle Jelle,
Annas, Nākd, TREK, BEAR en Urban Fruit. Lotus Bakeries, met hoofdzetel in België, is een
dynamische en internationaal georiënteerde onderneming met productievestigingen in België,
Nederland, Frankrijk en Zweden, en achttien eigen verkooporganisaties in Europa, Amerika en
Azië. Verder werkt Lotus Bakeries samen met commerciële partners in een veertigtal landen
wereldwijd. Lotus Bakeries telt ongeveer 1.500 medewerkers. In 2017 realiseerde Lotus Bakeries
een omzet van 524,1 miljoen EUR. De aandelen van Lotus Bakeries zijn genoteerd op Euronext
Brussels.
Voor onze plant in Lembeke zijn we op zoek naar een jobstudent Receptie & Onthaal, die ons
kan komen versterken van 23/7 tem 10/8.
Je functie:
• Je beheert het inkomend en uitgaand telefoonverkeer.
• Je verzorgt het onthaal van bezoekers en je schrijft hen in/uit via de
bezoekersregistratietool.
• Je behandelt en verdeelt alle binnenkomende post. Je staat bovendien in voor het
frankeren van alle uitgaande post en voor de verzending van pakjes via koerierdiensten.
• Je bent ook verantwoordelijk voor een aantal administratief ondersteunende taken.
Je profiel:
• Je hebt een goede kennis van het Frans en het Engels, zowel geschreven als gesproken.
• Je bent klantgericht, stressbestendig en je bent bovendien goed in multitasking.
• Je bent steeds vriendelijk en je hebt een verzorgd voorkomen.
• Je werkt nauwkeurig en hebt oog voor detail.
• Je gelooft sterk in de waarden teamspirit, open dialoog en passie en draagt deze ook uit.
Ons aanbod:
Lotus Bakeries is een geëngageerde en stabiele werkgever die zijn personeel uitdagend werk
biedt in een dynamische, internationale omgeving. Een gezonde onderneming met
groeiplannen, met een sterke strategie, én met een sterke bedrijfscultuur waar mensen in een
sfeer van open communicatie en respect samenwerken. Een toffe, aangename en mensgerichte
omgeving waar ruimte is voor eigen initiatief, verantwoordelijkheid en zelfstandig werken.

Interesse?
Stuur je cv met motivatiebrief naar Sophie Pczycki, HR Business Partner, via
sophie.pczycki@lotusbakeries.com.

