RECEPTIONIST(E) LOCATIE LEUVEN
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 Receptionist(e) ben je het eerste aanspreekpunt van onze klanten en bezoekers. Met je
natuurlijke enthousiasme zorg je voor een warm welkom, zowel persoonlijk als telefonisch, en
verleen je iedereen de juiste service. Taken die tot jouw functie behoren zijn:
-

Verwelkomen van bezoekers en de juiste klant hiervan op de hoogte stellen

-

Behandelen van alle binnenkomende telefonie, hieronder valt ook de telefonie van onze
klanten

-

Behandelen van alle binnenkomende en uitgaande post en pakketten

-

Email behandelen

-

Coördineren van de reserveringen, klaarmaken én opruimen van de vergaderzalen

-

Coördineren en verwerken van alle catering aanvragen en bezorgingen

-

Aanvullen van onze voorraden en indien nodig bestellingen plaatsen bij leveranciers

-

Netjes houden van het center

-

Wanneer nodig assisteren van klanten of MC-SQUARE collega’s

Wie ben jij?
Wij zijn op zoek naar een flexibele en enthousiaste zelfstarter die van aanpakken weet. Je hebt
affiniteit met het bedrijfsleven en klanttevredenheid staat bij jou hoog in het vaandel. Daarnaast
herken je jezelf in de volgende punten:
-

Je bent fulltime beschikbaar

-

Je werkt zelfstandig en gestructureerd

-

Je bent vlot en spontaan in de omgang

-

Je bent zeer klantgericht

-

Je leert snel en hebt oog voor detail

-

Je werkt uitstekend met MSoffice

-

Je bent in het bezit van een diploma middelbaar onderwijs

-

Je spreekt 3 talen, NL/FR/ENG

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:
-

Een fulltime werkplek in ons nieuwste center in Leuven

-

Een job met veel variatie en leuke contacten

-

Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen

-

Marktconform loon, in verhouding met ervaring

-

Maaltijdcheques

Sta jij na het lezen van deze vacature te trappelen om hier aan de slag te gaan, en herken jij jezelf in
het gevraagde profiel? Stuur dan jouw sollicitatie en CV naar Rachel van der Linden,
rachel.vanderlinden @mc-square.com

