
 

 

Vacature 

 

PRIMORIS is een internationaal actief en gerespecteerd laboratorium, met vestigingen in België, 

Frankrijk, Colombia, Bulgarije en Costa Rica. Wij ondersteunen bedrijven en organisaties in de 

voedingsindustrie met betrouwbare analyses van residuen van gewasbeschermingsmiddelen en 

contaminanten. 

 

PRIMORIS groeit en bloeit. Daarom zoeken we voor PRIMORIS Belgium in Zwijnaarde 

momenteel een enthousiaste: 

 

Medewerker receptie en administratie 

 

Jouw rol binnen ons team?  

Als medewerker receptie – administratie zorg je ervoor dat de kernprocessen van het labo door 

adequaat administratief werk ondersteund worden. Dit betreft behandeling van e-mail, 

instaan voor het onthaal en telefonie. 

Wat doe je concreet? 

 

 Je ontvangt bezoekers en maakt hen wegwijs bij Primoris; 

 Je beheert alle niet-klantgebonden inkomende telefoons; 

 Je behandelt de algemene inbox en zorgt voor beantwoording of dispatching van 

de mails; 

 Je verdeelt de post en maakt zendingen klaar; 

 Je staat in voor het maken van diverse reservaties (restaurant, vervoer, hotel, 

vergaderzalen, opleidingen, …); 

 Je bent het aanspreekpunt voor de catering; 

 Daarnaast fungeer je als administratieve ondersteuning voor de boekhouding en het 

algemeen secretariaat. 

 

Ervaring 

 

 Je beschikt over een bachelor diploma ‘Secretariaat-Talen’ (of gelijkwaardig door 

ervaring); 

 Je kan een relevante allround administratieve werkervaring voorleggen; 

 Basiskennis van boekhouden is een pluspunt. 

 

 

Profiel 

 

 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden: je kan je perfect uitdrukken 

in het Nederlands en hebt een goede  mondelinge en geschreven kennis van het 

Frans en het Engels.  Kennis van het Spaans en Duits zijn een pluspunt; 

 Je beschikt over een goede kennis van MS Office ( vlot gebruik van Word, Excel, 

Outlook,...); 

 Je bent een teamplayer en kan discreet omgaan met confidentiële informatie; 



 

 

 Je bent klantvriendelijk en servicegericht; 

 Je bent stressbestendig en bezit een positieve houding met veel energie; 

 Je bent flexibel in takenpakket & uren;    

 Routinematige taken voer je zelfstandig en accuraat uit; 

 Je hebt oog voor detail en denkt mee over hoe je bepaalde zaken kan verbeteren; 

 Je kan prioriteiten leggen op vlak van organisatie en administratieve opvolging : 

deadlines zijn voor jou geen probleem; 

 Je handelt volgens onze kerncompetenties: klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, 

leerbereidheid, flexibiliteit en samenwerking 

 Je werkt nauw samen met de collega’s van administratie, en de collega’s uit andere 

afdelingen zoals  het labo; 

 

 

Wat beloven wij jou?  

Bij PRIMORIS dragen we zorg voor onze medewerkers. Daarom gaan we de nodige 

engagementen aan naar onze medewerkers! 

 Je krijgt een voltijds bediendecontract van onbepaalde duur. 

 Een voltijdse tewerkstelling. 

 Tewerkstelling in een gespecialiseerd hoogtechnologisch en groeiend internationaal 

bedrijf 

 Een opleiding in de kwaliteitswerking in Primoris en on-the-job training 

 Ruimte voor een open en dynamische aanpak, voor  initiatief en permanente 

ontwikkeling 

 Werken in een stimulerende en boeiende omgeving, met toffe collega’s 

 

Kan je haast niet wachten om in deze functie te starten? 

Stuur dan je cv met begeleidend schrijven naar: 

 

PRIMORIS cvba, t.a.v. Eva Bol, HR Manager, via mail naar jobs.be@primoris-lab.com, met 

vermelding van ref. 2021/Rec-Adm 

Je kandidatuur wordt discreet behandeld. 

Meer informatie over Primoris vind je op www.primoris-lab.com 
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