
 

 

 
 

Wij zijn een KMO bedrijf gevestigd in het hartje van Sint-Niklaas die gespecialiseerd is in de productie 
van piezo geluidscomponenten die wereldwijd worden verkocht door een netwerk van distributeurs. De 
Sonitron producten worden in vele toepassingen gebruikt oa. in de automotive, medische, industriele, 
landbouw applicaties … en nog veel meer!  
 
Doordat Sonitron blijft groeien zoeken wij een enthousiaste en gemotiveerde medewerker die deel 
wil uitmaken van een jong dynamisch back office team, om mee Sonitron naar het next level te 
brengen!   
 

Allround Administratief bediende (M/V) 
 
Taakomschrijving  

 

 Jij bent allround inzetbaar.  

 Je zal instaan voor het ontvangen van bezoekers, het ontvangen van telefonische oproepen en het 
beantwoorden van inkomende e-mails (voertaal Engels). 

 Plaatsen klanten orders? Dan boek jij deze correct in en volg je samen met onze productie het proces 
van deze bestelling op van A-Z.  

 Je biedt ondersteuning bij onze aankoopafdeling. Je zorgt voor een gestructureerd overzicht over de 
voorraad en plaatst op basis van deze informatie, tijdig bestellingen van onze grondstoffen. Ook, het 
nakijken en inboeken van klanten- en leveranciersfacturen neem jij voor jouw rekening. 

 Zijn er collega's met vragen omtrent HR-gerelateerde zaken (verlofdagen/ ziekte)? Dan ben jij het 
eerste aanspreekpunt. 

 Meewerken aan employee engagement.  

 Je kan helpen organiseren van evenementen (intern/ extern).  
 
 
Profiel 
 

 Bij voorkeur heb je genoten van een bacheloropleiding en kan je reeds een eerste relevante 
werkervaring voorleggen.  

 

 Interesse of affiniteit hebben voor het product (geluidscomponenten).  
 

 Om jouw takenpakket efficiënt te laten verlopen is het noodzakelijk dat je administratief sterk bent, 
oog hebt voor detail, nauwkeurig werkt, vlot communiceert en dat jouw organisatorische skills 
uitmuntend zijn.  

 

 Werken met programma’s zoals Word, Excel en PPT kennen geen geheimen voor jou. 
 

 Je hebt enig ervaring met het werken van een ERP systeem (Odoo pluspunt). 
 

 Je spreekt vloeiend Nederlands en kan daarnaast ook je plan trekken in het Engels en Frans. 
 

 
 

Ben jij de enthousiaste teamplayer, die ook goed zelfstandig kan werken?   
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Heb jij een proactieve, positieve ingesteldheid en de teamgeest die wij zoeken binnen ons 
Backoffice team…? 
 
Dan ben jij de de geknipte persoon voor deze job! 
 
 
 
Aanbod 
 

 Een vaste betrekking in een stabiel bedrijf 

 Contract van onbepaalde duur 

 Je komt terecht in een tof en dynamische team met een familiale sfeer. 

 Je krijgt de ruimte om jezelf te ontplooien en je kennis te verbreden.  

 Je krijgt interne opleidingen doorheen het jaar. 

 Onze troef: elke dag is anders, zeer afwisselende opdrachten.   

 Een competitief loon op maat van jouw kennis en vaardigheden, aangevuld met extralegale 
voordelen (maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, gsm…) 
 

 

Bent u diegene die wij zoeken en durft u deze uitdaging aan te gaan? 
Stuur dan uw sollicitatiebrief met C.V. t.a.v. Personeelsdienst, via e-mail naar HR-intern@sonitron.be. 
 
 
 
Hopelijk tot snel! 
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