Gezocht

Office Assistant (M/V/X) voor scale-up
in Antwerpen met maatschappelijk engagement.

Hello you!

De slimme lampen van het snelgroeiende Antwerpse bedrijf Nobi kunnen
ingezet worden voor valdetectie, brandmelding en inbraakdetectie.
Onze missie is om de levenskwaliteit van ouderen te verbeteren.
We hebben al een leuk team met gedreven mensen maar dat is nog niet compleet.
We zoeken een allround assistant om ons te ondersteunen in Finance,
HR en algemene administratie. En daar kom jij in beeld.
Jouw spot op de toekomst
Nobi zoekt een fulltime Office Assistant.
Jij voor nobi

• Je beschikt over een bachelor/masterdiploma

Nobi voor jou
• Jonge, ambitieuze scale-up

• Je kan al enige relevante werkervaring voorleggen

• Dynamisch team

• Je werkt graag en vlot met courante
software pakketten en digitale tools

• Autonomie en open communicatie

• Je bent communicatief en klantgericht.

• Opportuniteit om mee te werken
aan onze groei

• Je houdt van afwisseling;
je takenpakket is dan ook zeer divers.

• Maatschappelijk engagement

• Je ziet het werk, je neemt initiatief en je
houdt ervan om het verschil te maken.
• Je drukt je vlot en helder uit, zowel mondeling als
schriftelijk en dit in het Nederlands, Engels en Frans

• Kantoor vlot bereikbaar met de
wagen en met de trein
• Aantrekkelijk salaris aangevuld met
extra-legale voordelen zoals
hospitalisatieverzekering,
maaltijdcheques, ecocheques
en ADV dagen

Een bonusstreepje voor kennis van

• Duits, Spaans of andere bijkomstige talen

Solliciteren
Gaat bij jou meteen een lampje branden?
Solliciteer dan bij conny@nobi.life
Stuur zeker jouw cv en een korte motivatie door.
Wie weet schijnt jouw lamp het felst.

Thuiswerk doet bij Nobi geen afbreuk aan de collegialiteit, want ook van thuis uit
slagen we er vlotjes in de vonk met elkaar te delen. Gedrevenheid is namelijk
eigen aan ons waanzinnig tof team, maar we hebben ook een prachtig kantoor
waar passie en verbinding extra worden aangestuurd door lekkere koffie en de
warme gloed van onze lamp.
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