
 

 

 
 
 
 

OPERATIONS MANAGER 
 

MC-SQUARE biedt professionele en innovatieve kantoor oplossingen voor opstartende bedrijven, 

kleine en middelgrote bedrijven en korte termijn projecten. Onze flexibele formules variëren van 

volledig gemeubileerde kantoren tot co-working plekken tot zelfs alleen een virtueel kantoor, alles 

met de services en bijkomende voordelen van een business center. 

 

Wat ga je doen? 

Als Operations Manager houd je controle over de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. Je 

bent het aanspreekpunt voor klanten van de verschillende locaties en het is jouw doel om 

verzoeken en eventuele problemen zo snel mogelijk aan te pakken. 

Je takenpakket bestaat verder uit: 

- Verantwoordelijk voor de praktische afhandeling van de opstart van een nieuwe huurder 

- Inrichten van kantoren naar de wens van de klant 

- Beheren van het ICT-netwerk; programmeren van V-lan, WiFi en telefonie 

- Zorgen voor vlotte en correcte facturatie 

- Wanneer nodig invallen voor teamleden, voornamelijk receptie 

 

Wie ben jij? 

Wij zijn op zoek naar een proactieve en ondernemende teamplayer. Je hebt enige kennis van het 

bedrijfsleven en weet je hoofd koel te houden in een hectische omgeving. Daarnaast herken je jezelf 

in de volgende punten: 

- Je werkt organisatorisch en gestructureerd 

- Je bent vlot en spontaan in de omgang 

- Je bent zeer klantgericht 

- Je leert snel en hebt oog voor detail 

- Je bent in het bezit van een diploma hoger onderwijs 

- Je spreekt 3 talen, NL/FR/ENG 

- Je werkt vlot met MSoffice 

- Je bent in het bezit van een rijbewijs B 



 

 

 

 

 

Wat bieden wij? 

Je komt te werken in een dynamische omgeving met veel interessante contacten, en krijgt een baan 

met hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Daarnaast bieden wij: 

- Afwisselend en flexibel werken op onze drie locaties: Diegem, Mechelen en Leuven 

- Een job met veel afwisseling waar je autonoom kan werken en groeien  

- Marktconform loon, in verhouding met ervaring 

- Maaltijdcheques 

- Een bedrijfswagen 

 

Ben jij na het lezen van deze vacature enthousiast om aan de slag te gaan bij ons, en herken jij jezelf 

in het gevraagde profiel? Stuur dan jouw sollicitatie en CV naar Rachel van der Linden, 

rachel.vanderlinden@mc-square.com  
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