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Den Berk Délice
Den Berk Délice is toonaangevend specialist in smaaktomaten van topkwa-
liteit. Verspreid over 7 productielocaties teelt en vermarkt het tomaten met 
veel oog voor kwaliteit, partnerschap, flexibiliteit en duurzaamheid. Voor en 
door mensen. Dagelijks werkt een gemotiveerd team van meer dan 600 
mensen mee aan onze missie, de consument 365 dagen per jaar laten genie-
ten van een lekkere smaaktomaat. Den Berk Délice blijft groeien, en wil haar 
administratieve dienst versterken met een: 

Allround administratief medewerker (m/v)

Als allround administratief medewerker/-ster sta je in voor 
de administratie en het onthaal op één van onze sites in Rijkevorsel.

 

Kenmerken van de functie

Voltijds functie

Gevarieerde, motiverende uitdaging in een 
sterk groeiende onderneming met veel ambitie

ervaring en kennis

Jong en dynamisch team

Opgeleid en ondersteund

Profiel

In deze actieve functie vind je het evenwicht
in al je taken en weet je prioriteiten te 
bepalen

Je streeft naar hoge kwaliteit en nauwkeurigheid
in alle aspecten van je werk

Je bent een kei in multitasking.

Je kan relevante ervaring aantonen en denkt na
op bachelorniveau.

Solliciteren of meer weten?
Ben jij de geknipte persoon? 

-to                                      +je

Mail naar Thomas Coppens
thomascoppens@denberk.be

Je bent verantwoordelijk voor de administratieve payroll verwerking. 
Na een inwerkperiode hebben plukkaarten, dimona, uurregistratie en 
de SD Worx payroll dus geen geheimen meer voor jou.  

Daarnaast ben jij het aanspreekpunt voor allerlei vragen, zowel van 
collega’s uit de hele organisatie als van externen. Je beheert de agenda’s 
en alle ingaande en uitgaande correspondentie komt door jouw handen. 

Je betaalt aankoopfacturen en houdt contact met de externe boekhouder. 
Verder zullen kleine aankopen en coördinatie van factuurcontrole tot jouw 
takenpakket behoren.

Een veelzijdige functie met veel afwisseling en uitdaging waarbij je in contact 
komt met heel wat collega’s binnen de organisatie.   


