Dynamische BOEKHOUDER/STER (Meerdere locaties)
Over deze job
Wij zijn op zoek naar de geknipte persoon die onze hoofdboekhouder kan assisteren met
boekhoudkundige taken, zoals boekingen organiseren, betalingen opvolgen, telefoons
opnemen en klanten verder helpen,… Voel jij jezelf helemaal thuis in een boekhoudsysteem en
sta jij open om veel bij te leren?
Taken:
Voorbereiden BTW-aangifte
Aankoopfacturen inboeken
Openstaande facturen opvolgen
Debiteurenbeheer
Enkele systemen:
Cofax
Intrastat
Exact Globe
Isabel
Microsoft Office programma’s
I Controller
Wij zijn vooral opzoek naar iemand die goed is met computers en zijn weg kan vinden in een
boekhoudsysteem.
Wij zoeken iemand die voltijds beschikbaar is van maandag tot en met vrijdag.
Op termijn zal het ook de bedoeling zijn dat je zelfstandig kan werken.
Je zal ook vaak klanten aan de telefoon krijgen die vragen hebben over een factuur, of een
betaling, je zal hun dus op een vriendelijke manier moeten te woord staan en verder helpen
Je beschikt over goede sociale vaardigheden.
Je werkt oplossingsgericht, kan je verdiepen in elk probleem en op basis van jouw ervaring
zoeken naar de juiste oplossing of gericht doorverwijzen.
Je bent klantvriendelijk ingesteld
Je kan zelfstandig werken en je kan zorgen de nodige administratieve afhandeling.
Je beschikt over een rijbewijs B.
Je spreekt vloeiend Nederlands.
Wij staan zowel open voor iemand met veel ervaring die boekhouden door en door kent, als
voor iemand die nog maar pas in de bedrijfswereld aan de slag gaat en de theorie wil
omzetten in praktijk.
Talen
Nederlands
Frans
Engels

Persoonsgebonden competenties
Communiceren
Verantwoordelijkheid
Resultaatgerichtheid
Analyseren
Zelfstandigheid
Samenwerken
Klantgerichtheid

Solliciteer NU laura@leopeeters.be

BESTEKKENMAKER (Keerbergen)

Over deze job
De bestekkenmaker is de key van een carrosseriebedrijf, want hij bepaalt het tempo
waarin de wagen zal worden hersteld. Voor de bestekken werken wij met het
programma Informex.

Je verzorgt het administratieve gedeelte van het schadedossier
Contactpunt tussen klant, verzekeringsmaatschappij en de autoexperten
Verantwoordelijk voor klantentevredenheid in de carrosserie
Daarnaast zal jij onze magazijnier helpen met de dagelijkse taken zoals bestellingen
doorvoeren, stukken klaarleggen,…
Garanties in orde brengen

Hou je van menselijk contact met klanten? Wil je werken in een ervaren.
carrosseriebedrijven en tegelijkertijd blijven bijleren? Stuur ons jouw CV om aan de slag
te gaan als bestekkenmaker carrosserie.
Graag zijn wij op zoek naar iemand met magazijnervaring in de autosector/ ervaring met
bestekken maken/ carrossier.

Persoonsgebonden competenties
Communiceren
Verantwoordelijkheid
Resultaatgerichtheid
Analyseren
Zelfstandigheid
Samenwerken
Klantgerichtheid

Solliciteer NU laura@leopeeters.be

Verkoopsadviseur (Meerdere locaties)

Over deze job
Kom jij ons Leo Peeters verkoopteam versterken? Wij zijn opzoek naar een vlotte verkoper.
Ben jij geboren om te verkopen en opzoek naar een nieuwe uitdaging dan hebben wij de
gepaste functie vrij. Ontdek de voordelen van showroomverkoper bij Leo Peeters zelf.

Taken:
Klanten adviseren
Informatie geven
Verkopen
Klantenrelaties opbouwen
Showroombeheer
Zorgen dat auto’s mooi presenteren
Showroom organiseren
Tweedehandsvoertuigen overnemen
Prijzen van de actuele markt goed kunnen inschatten
Wij staan zowel open voor iemand met veel ervaring in de verkoop, als voor iemand die een
passie heeft voor verkoop. Belangrijk voor ons is motivatie.

Talen
Nederlands
Frans
Engels

Persoonsgebonden competenties
Sociaal
Communiceren
Verantwoordelijkheid
Zelfstandigheid
Samenwerken
Klantgerichtheid
Luisterend oor

Solliciteer NU laura@leopeeters.be

