is een familiaal bedrijf uit Heist o/d Berg, gespecialiseerd in het verdelen van bedrukte tex el,
rela egeschenken, gi s en gadgets. Wij beschikken over een heel diverse klantenpor olio van lokale jeugdvereniging
tot mul na onal. Momenteel zijn wij terug op zoek naar een
(M/V/X)

Je wordt het eerste aanspreekpunt in onze ﬁrma en staat in voor het begeleiden van de klanten en het ontvangen van
de leveranciers. Je spreekt dan ook vloeiend Nederlands en hebt kennis van Frans en Engels.
Je werkt in een Microso Oﬃce omgeving, hebt kennis van de werking van sociale media, en hebt enige ervaring met
graﬁsche pakke en zoals CorelDraw of Adobe Illustrator. Je maakt mee de oﬀertes en wordt mee ingeschakeld in de
orderverwerking. Je wordt mee klaargestoomd om een groot deel van het graﬁsche werk over te nemen en je
onderhoudt mee de webshop en de facebookpagina. De showroom is uw speelplek en je zorgt er mee voor dat deze
op orde blij . Je bent er niet vreemd aan om de handen uit de mouwen te steken.

Als administra ef/commercieel medewerker beschik je over een diploma professionele bachelor of je hebt een
diploma ASO of TSO 3de graad met een minimum aan ervaring.
Je bent crea ef en je hebt voldoende graﬁsche vaardigheden die je ook op computer kunt vertalen. Je hebt oog voor
detail en nauwkeurigheid.

Bij Gamma Publicity kom je terecht in een familiale en crea eve onderneming met een collegiale werksfeer en een
open bedrijfscultuur. Binnen deze zeer gevarieerde job krijg je de kans om ini a even te nemen en je zelfstandigheid
te ontplooien. Deze uitdagende job wordt gekoppeld aan een aantrekkelijk salaris, aangevuld met extralegale
voordelen. De werkuren worden in samenspraak vastgelegd. U krijgt van ons meer dan voldoende opleiding en een
constante begeleiding en opvolging.

Laat ons snel iets weten via jobs@gammapubli.be.
Toon ons wat je in je mars hebt en stuur ons je CV en overtuigende mo va ebrief.
Gamma Publicity bv - Hoge Brugstraat 3 - 2220 Heist o/d Berg - shop.gammapubli.be

