
 
 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

ADMINISTRATIEF ASSISTENT(E) (M/V) 

 

GREENBIZZ.BRUSSELS 

Greenbizz is de eerste structuur voor onthaal, huisvesting, begeleiding, coaching en 

incubatie in België, die zich richt tot de milieugerelateerde sectoren: ecobouw, mobiliteit, 

milieu, biovoeding, enz. 

Greenbizz is een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en heeft als hoofddoel 

het bevorderen en ondersteunen van de opkomst en de ontwikkeling van de 

ondernemersprojecten op het vlak van duurzame ontwikkeling in het gewest. 

In de praktijk: 

▪ Greenbizz is gevestigd in het hartje van Brussel (nabij Tour & Taxis) in een 

gloednieuw passief gebouw. 

▪ De hoofdactiviteit van Greenbizz is het verhuren van productieruimten aan 

bedrijven, en het verstrekken van een geheel van diensten aan jonge 

ondernemingen / startups: uitgeruste kantoren, vergaderzalen, telefoon- en 

internetverbinding, onthaal van bezoekers, enz. In dat kader organiseert 

Greenbizz tevens begeleiding, opleiding en netwerking voor de gehuisveste 

bedrijven. 

Meer info op www.greenbizz.brussels  

Greenbizz heeft zijn deuren geopend in april 2016. Twee jaar later kan Greenbizz 

rekenen op een bezettingsgraad van meer dan 80%. In die context zijn we thans op zoek 

naar een tweede administratief medewerk(st)er. 

 

MISSIE 

Ondersteuning bieden aan de Directeur en aan de Administration and Communication 

Officer van Greenbizz, en bijdragen aan de goede werking en het imago van Greenbizz 

door de verschillende administratieve en functionele taken te verzekeren en mee te 

werken aan de correcte en professionele operationele organisatie van de incubator. 

 

ACTIVITEITEN 

▪ Administratie van de Greenbizz incubator: 

o Onthaal van de bezoekers. 

o Behandelen van de telefonische oproepen, pakketten en briefwisseling. 

o Instaan voor de goede werking van de basisdiensten van de incubator: 

koffie, waterfontein, printers,... 

o Meewerken aan het beheer van de vergaderzalen (administratie, 

reservaties, voorbereiding, opvolging). 

o Instaan voor de goede werking van het gebouw samen met de 

geselecteerde leveranciers: leveringen (voorraad volgen en bestellingen), 

reiniging. 

o Instaan voor de update van de gehuisveste klanten en bedrijven: 

registratie (sharepoint), badges, sleutels, opvolging, plaatsbeschrijving, 

enz. 

o Instaan voor het behoudt van de archivering (contracten,…). 

o Instaan voor de update van het programma Sharepoint. 

http://www.greenbizz.brussels/


 
 

o Meewerken aan het voorbereiden van financiële documenten (lijsten van 

betalingen, gemeenschappelijke lasten,…). 

▪ Verhuren van de zalen voor vergaderingen en evenementen: 

o Voorbereiden van de zalen, materieelbeheer. 

o Probleembeheer tijdens de evenementen. 

o Onder toezicht van de Directeur en de Administration and Communication 

Officer meewerken aan de coördinatie van de interne en externe 

evenementen (conferenties, netwerken, workshops, enz.): communicatie, 

organisatie, logistiek. 

▪ Communicatie: 

o FR / NL vertalingen van nieuwsberichten en andere documenten. 

 

PROFIEL EN VAARDIGHEDEN 

▪ Goede kennis van bureauticatoepassingen (pc, kopieerapparaten, telefoon, ...) 

voor een efficiënte uitvoering van de functie. 

▪ Kennis van de Microsoft Office tools. 

▪ U bent tweetalig NL/FR, met een goede schriftelijke en mondelinge 

communicatievaardigheid. 

▪ U hebt zin voor organisatie en in staat om meerdere taken tegelijk te beheren.  

▪ U bent contactvaardig en u hebt een goed voorkomen. 

▪ U bent enthousiast, dynamisch, flexibel en in staat om initiatieven te nemen.   

▪ U bent in het bezit een diploma middelbaar onderwijs. 

▪ Het bezitten van een bachelordiploma (of gelijkwaardig) is een troef. 

▪ Een eerste ervaring in een gelijkaardige functie is een pluspunt. 

 

GEINTERESSEERD? 

Stuur dan snel uw cv en motivatiebrief naar: 

jean-marc.bryskere@greenbizz.brussels 


