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BEDRIJF 

Pollet Group 
 
LOCATIE 

Waregem 
 
OVER ONS 

Pollet Group met hoofdzetel in Waregem, heeft 
vestigingen in 17 landen en is actief binnen 3 
segmenten: de sector van waterbehandeling, 
de zwembadwereld en de medische industrie. 
Pollet Water Group bundelt 28 bedrijven actief 
in waterbehandeling. Pollet Pool Group is actief  
in de markt van zwembadbouwers met 10 
distributiefirma’s en 2 fabrikanten. Pollet 
Medical Group bestaat uit in totaal 6 
gespecialiseerde medisch georiënteerde 
bedrijven. Samen telt de groep zo’n 1850 
medewerkers 

 

WAT HOUDT DE JOB IN? 

• Je staat in voor het onthaal van onze bezoekers. Je 
ontvangt hen met veel plezier en een grote glimlach. 
Je biedt hen een drankje aan en verwijst hen door 
naar de juiste contactpersoon. 

• Je beheert de in- en uitgaande post. 

• Je beantwoordt de binnenkomende telefoons op ons 
algemeen nummer in het Nederlands, Engels of 
Frans, en verbindt indien nodig door naar de juiste 
gesprekspartner. 

• Ook de organisatie en de planning van de 
vergaderzalen valt onder jouw verantwoordelijkheid. 
Je beheert de agenda, zodat er geen dubbele 
boekingen kunnen gebeuren. 

• Je staat in voor controle van de fleetauto’s en de 
papieren.  

• Je organiseert de werking van het kantoor: bestelling 
kantoormateriaal, coordinatie schoonmaakploeg, 
enz.  

• Je biedt logistieke ondersteuning door het boeken 
van hotels, restaurants, het bestellen van broodjes 
voor vergaderingen, etc.  

• Ook sta je in voor het toezicht op de openbare 
plaatsen, in en rond het gebouw. Denk bijvoorbeeld 
aan onze parkings, keuken, berging, vestiaire,... 

• Daarnaast assisteer je onze marketing afdeling bij 
administratieve taken (bv. Gadgets bestellen, scherm 
aan het onthaal updaten, etc.).  

• Tot slot ondersteun je de verkoop door o.a. het 
opmaken van de facturen via het ERP systeem 
(Axapta), aanmaak van klanten, etc.  
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HQ WAREGEM 

Textielstraat 13 
8790 WAREGEM 
www.polletgroup.com 

AANBOD 
 
We bieden jou een voltijdse functie aan, waarin 

je 40 uren werkt per week. 

 
Een aantrekkelijk salarispakket conform jouw 
ervaring. 
 

Je werkt van maandag tot vrijdag van 8u00-

17u00 (met een uur middagpauze). 

 

Ons bedrijf is vlot bereikbaar op 3km van de afrit 
E17/Deerlijk en 3km van de afrit E17/Waregem.  
 
We bieden jou een afwisselende en uitdagende 
job waar teamspirit centraal staat en waar 
ondernemerschap en initiatief nemen worden 
gestimuleerd. Je vervoegt tevens een warm 
internationaal bedrijf met oog voor zijn 
medewerkers en klanten. 

 

PROFIEL 

• Je behaalde een bachelordiploma en hebt een eerste 
relevante werkervaring achter de rug. 

• Vanzelfsprekend ben je een echte duizendpoot, heb 
je oog voor detail en ga je nauwgezet te werk. Je zet 
graag de puntjes op de i en streeft naar continue 
verbetering! 

• Verder werk je gestructureerd, denk je in resultaten 
en neem je graag initiatief. Ook in drukke periodes 
weet je het overzicht te behouden. 

• Communicatief ben je sterk en je kan professionele 
relaties met verschillende partijen onderhouden. 

• Je kan je flexibel opstellen en bent iemand die werk 
naar zich toetrekt.  

• Je hebt een goede kennis van de gangbare 
Microsoftpakketten en bent digitaal vaardig.  

• Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands, Engels en 
Frans. 

 

LET’S MEET 

Stuur je C.V. en motivatiebrief naar 
jobs@polletgroup.com.  
 

Meer info? Neem een kijkje op: 

www.polletgroup.com 
www.polletwatergroup.com 
www.polletpoolgroup.com 
www.polletmedicalgroup.com  

 

http://www.polletgroup.com/
http://www.polletwatergroup.com/
http://www.polletpoolgroup.com/
http://www.polletmedicalgroup.com/

