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Jobstudent administratie / marketing  

van 20 augustus tot 19 september 2018 

Ons bedrijf 

Als pionier en voortrekker in duurzaam bouwen trekt ISOPROC volledig de kaart van goede 

bouwpraktijk. Voor ISOPROC draait duurzaam bouwen namelijk om meer dan het plaatsen van een 

dik isolatiepakket en de zogenaamde 'technieken'. Wij werken aan totaaloplossingen op lange 

termijn vanuit de criteria: gezond voor bewoners en gebouw, vermijden van bouwschade, verhogen 

van comfort, lage milieu-impact, lange levensduur,  energiezuinig en betaalbaar.  

Wil jij in de zomermaanden ons team versterken om een aantal administratieve en marketing 

gerateerde taken te vervullen en ondertussen een eerste leerrijke werkervaring op te doen? Dan is 

deze job zeker iets voor jou.   

De functie  

Als helpende hand zal je ingeschakeld worden om o.a.  

• Klant- en andere gegevens in ons CRM-klantenopvolgingssysteem en op websites aan te vullen 

en te corrigeren 

• Klanten te contacteren en brochures op te sturen 

• Lay-out bij te werken van infofiches en ander documentatiemateriaal 

• Brochures uit te sorteren, ordenen van materiaal e.a.   

Je profiel 

• Je volgt bij voorkeur studies voor het behalen van een bachelor of masterdiploma.  

• Je kan goed overweg met computers in het algemeen en hebt een goede kennis van MS Office 

(Word, Excel, Powerpoint).  

• Je bent vlot Nederlands- en Franstalig.  

• Je bent klantvriendelijk en hebt een hands-on mentaliteit.  

Aanbod 

Wij bieden jou een interessante vakantiejob aan in een geëngageerd bedrijf met toffe collega’s 
waarbij je een mooi centje kan bijverdienen.  

Interesse? 

Hebben we jouw interesse geprikkeld? Neem dan snel contact met ons op via 

annelies.vanhooren@isoproc.be of bel ons op het nummer +32 15 62 39 35.  
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