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MANAGEMENT ASSISTANT 
 
Introductie 
Xenum is een jong, dynamisch en groeiend Belgisch bedrijf, actief in de productie van kwalitatief 
hoogstaande smeermiddelen en chemische producten voor de autosector. Wij exporteren naar meer 
dan 25 landen wereldwijd en breiden ons netwerk verder uit. 
Om een verdere groei en nieuwe uitdagingen in goede banen te helpen leiden, zijn we op zoek voor 
onze vestiging te Aartselaar naar een Management Assistant. 
  

Jouw profiel 
Ben jij een polyvalente administratieve duizendpoot, een gedreven persoon die graag initiatief neemt 
en oplossingsgericht denkt?  
Dan word jij mogelijk onze nieuwe management assistant. We verwachten van jou een analytische en 
nuchtere geest, nauwgezetheid en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.  
Je bent liefst in het bezit van een Bachelordiploma met bij voorkeur ervaring in een gelijkaardige functie 
of…  
Je bent pas afgestudeerd met een diploma Office Management, of… 
Je bezit expertise door ervaring. 
Je bent bij voorkeur vertrouwd met boekhouden (basiskennis) waarbij ervaring met een modern ERP-
systeem een voordeel is. 
Je bent jong van geest, kent alle geheimen van MS Office en weet je mannetje of vrouwtje te staan in 
een bijwijlen hectische werkomgeving. 
Daarenboven kan de sector van digitale marketing je boeien. 
Je communiceert vlot in het Nederlands Engels en Frans; kennis van andere talen is mooi 
meegenomen. 
 

Jouw functie 
Je bent verantwoordelijke voor het bieden van administratieve en organisatorische ondersteuning.  
Je verzekert het administratieve beheer van documenten aan klanten (contracten, offertes, 
correspondentie, etc.). 
Je beheert de social media kanalen en het eigen intranetsysteem, de mailbox, het klassement en het 
postverkeer. 
Je onthaalt interne en externe klanten telefonisch en behandelt hun vragen. 
Je organiseert en ondersteunt evenementen. 
 

Ons aanbod 
Wij bieden een uitdagende en aangename job met variatie in een tof bedrijf. 
Voltijdse tewerkstelling. 
Correcte verloning. 
Optie vast na interimperiode.  

 
 
 


