
Van het prikbord te verwijderen na 31 december 2016 

 
 

Wij zijn op zoek naar een collega om het team van onze Livarti-winkel te Sint-

Martens- Latem te versterken.  

Heb je interesse? Of ken je de geknipte persoon die aan onderstaand profiel 

voldoet? Neem dan contact op met ons via sint-martens-latem@livarti.be 

 

Medewerker planning en 

telefonisch onthaal 
 
Functie :  

 
Je bent verantwoordelijk voor de planning en het aansturen van ons montageteam (5-tal monteurs). . 

Daarnaast help en denk je ook mee in de algemene administratie van onze winkel. Binnenkomende 
telefoons en emails worden door jou beantwoord, maar bovenal kan elke klant rekenen op jouw 
persoonlijke en professionele aanpak. 
 

 

Profiel : 
 

 Je beschikt over een A2-diploma  

 Een eerste werkervaring wordt vereist  

 Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Frans 

 Je bent een zelfstandig persoon en kan goed problemen oplossen voor je team  

 Je bent punctueel  

 Je kan nauwkeurig communiceren met je klanten en leveranciers  

 Kennis in bouwsector is een pluspunt 

 

Aanbod :  
 

LIVARTI is een dynamisch bedrijf, dat zich specialiseert in de verkoop en montage van zonweringen, 
rolluiken, sectionale poorten en raamdecoratie. Ons bedrijf wordt gedragen door een team van 
enthousiaste collega’s, waar je graag deel van uitmaakt.   

Ons winkelconcept is ronduit vernieuwend in de sector en combineert meerdere troeven. Zo kan de 

consument zich in een leuke en eigentijdse sfeer en stijl laten inspireren voor een comfortabele en 

aangename leefomgeving. Mét de garantie van duurzame (meestal Belgische) kwaliteitsproducten en 

professioneel advies.  
 
Wij bieden een boeiende, afwisselende functie in een stabiele en groeiende organisatie met een sterke 

reputatie.  Voel je je geroepen en ben je op zoek naar een voltijds contract van onbepaalde duur met 
mogelijkheid om onmiddellijk in dienst te treden? Dan staan wij klaar om je een degelijke interne 

opleiding te geven!  


