
vacature

Sint-Gillis-Waas

Administratief medewerker

The Musketeers - Bier dat doet praten
België heeft een eeuwenoude traditie in het brouwen van speciaal-
bieren. Brouwerij The Musketeers wil deze traditie verderzetten, maar 
met een eigen authentieke en creatieve toets. 

Ontdek de bieren binnen de Troubadour Series, de Bucket List Series en 
de Belgian Legends Series. Telkens staat kwaliteit voorop, net als het 
“net iets anders zijn”. En dat leidt tot interessante gesprekken: gezellig 
thuis, samen in de kroeg, buiten op het terras, bij een gezellige babbel 
of met een smaakvol gerecht. Bier dat doet praten!   

Met onze gloednieuwe brouwerij in Sint-Gillis-Waas, uitgerust met een 
moderne installatie en een focus op duurzaam brouwen, zijn wij klaar 
voor de toekomst!  

We bieden je
• Een uitdagende en leerrijke functie binnen een snelgroeiende
  brouwerij in een internationale context
• Een competitief salarispakket
• Een voltijdse baan
• Startdatum: zo snel mogelijk, in overleg

A day in the life of ... you? 
Je komt ‘s ochtends toe op kantoor, zegt goedemorgen tegen 
je collega’s en gaat aan de slag. Eerst open je de mailboxen 
en verwerk je alle orders. Je beantwoordt de aanvragen van 
consumenten en klanten en plant brouwerijbezoeken in. 

De telefoon rinkelt. Een collega die op klantenbezoek is, vraagt 
wanneer een bestelling bij een klant zal geleverd worden. 
Geen probleem, jij helpt hem met een glimlach verder!

Net als je klaar bent, meldt een transporteur zich aan voor een 
levering. Jij laat hem binnen en verwittigt de collega’s in het 
magazijn. Eerst nog even een morning co�ee (or tea!) en dan 
regel je de transporten van alle bestellingen die vanmiddag
zullen vertrekken. Een buitenlandse klant? Exportdocumenten: 
check! 

Time for lunch! In de brouwerij eet je niet aan je bureau maar 
ons team bespreekt tijdens de middagpauze voetbal-
pronostiekjes of de weekendplannen. Smakelijk!  

Na de lunch ga je aan de slag met de facturatie of plaats je 
bestellingen van kantoormateriaal. Na enkele telefoontjes volg 
je op dat alle bestellingen zeker werden opgehaald.
Nog een laatste blik op de mailboxen en het is terug tijd om 
naar huis te gaan! 

Zo zoú je dag bij Brouwerij The Musketeers eruit kunnen zien. 
Maar soms duiken er ook andere belangrijke zaken op. 
Beurzen, events, nieuwe bieren die gelanceerd worden, 
klantenbezoeken,... Jij ondersteunt hierbij waar nodig! 

Een mooi bureau in een gloednieuw gebouw wacht op je: 
iedereen die binnenwandelt en telefonisch contact opneemt, 
zal verwelkomd worden door jou. 

Wie zoeken we precies?
We zijn op zoek naar een spontane collega: 
• Met een foutloze en e�ciënte pen in het Nederlands 
  en een goede kennis van Frans en Engels;
• Die proactief, zelfstandig en gestructureerd werkt, met zin
  voor initiatief en met oog voor detail;
• Die positief ingesteld is met een gezonde dosis motivatie en
  interesse. 

Dus wat denk je?  
Ben jij het lachend gezicht en de stem van ons 
administratief team? 

Bied jij ondersteuning aan het sales team? 

Ben je punctueel, schrijf je foutloos en kost het je geen 
moeite het overzicht te bewaren en prioriteiten te stellen? 

Dit is je droomjob, hé?
Mail jouw cv en motivatiebrief naar
jobs@themusketeers.be
We hopen je binnenkort te mogen verwelkomen!
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