
apDia bv, gevestigd in Turnhout, is een biotechnologisch bedrijf gespecialiseerd in de 
ontwikkeling, de productie en de verkoop van in vitro diagnostische testen en analyzers.

Wij zijn ook verdeler van o.a. R-Biopharm en Grifols.
Onze klanten zijn hoofdzakelijk ziekenhuizen en klinische laboratoria.

Administratief & Logistiek Medewerker

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Je bent verantwoordelijk voor de planning van 
leveringen bij onze klanten en sta je ons 
verkoop- en boekhoudteam bij. Zo zorg je voor een 
vlotte doorstroom van documenten, orders, 
leverbonnen en voor een correcte 
voorbereiding van de boekhouding.
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de 
communicatie met onze klanten, zowel 
nationaal als internationaal. 
Ben jij iemand die graag meedenkt, zin heeft voor 
het initiatief en heb je bovendien een sterk 
verantwoodelijkheidsgevoel?
Kortom, ben jij die ‘duizendpoot’ die we zoeken?

PROFIEL

·   Bachelor in Logistiek Management of Handel
·   Je bent flexibel, autonoom, communicatief en 
    hebt een sterk doorzettingsvermogen
·   Je hebt de nodige kennis van office 365.
·   Je spreekt Nederlands, Engels en Frans.
·   Je bent in het bezit van een rijbewijs type B.
·   Kennis SAP is een pluspunt.

JOB OVERVIEW

·   Verantwoordelijk voor het verwerken van alle 
    in/uitgaande orders.
·   Verantwoordelijk voor het verwerken van alle 
    in/uitgaande leveringen/transport.
·   Je hebt nauwe communicatie met de andere
    afdelingen.
·   Als deel van het administratie team, zal je de 
    klantentevredenheid maximaliseren.
·   Je volgt op regelmatige basis opleidingen. Deze 
    trainingen kunnen intern, online of op locatie zijn.
·   Feedback krijgen van klanten is essentieel. 
    Je rapporteert deze feedback aan ons sales en 
    ontwikkelingsteam om maximale 
    klanttevredenheid te bekomen.
·   Persoonlijke verantwoordelijkheid om op de 
    hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen 
    het gebied waarin u werkzaam bent.
·   Assisteren van het salesteam bij het uitrollen en 
    uitbreiden van ons marktaandeel.

    
AANBOD:

Bij apDia vind je een open en inspirerende omgeving met veel kansen voor creativiteit en nieuwe ideeën. 
Vanuit Turnhout werk je in een team van gemotiveerde professionals en heb je contacten over heel Europa. 
Vanuit je functie kan je onze menselijke en sociale missie mee helpen uitbouwen. 
Wij bieden u een competitief verloningspakket in overeenstemming met uw verantwoordelijkheden. 

Interesse? 

Stuur uw CV naar pascale.verstappen@apdia.be

Om ons team te versterken, zijn we momenteel op zoek naar 
een administratief & logistiek medewerker.


