
 
OFFICE MANAGER (Antwerpen) 

 
 
UVO Technologies is een familiale onderneming met vestiging in Antwerpen en activiteiten 
over heel Europa. Als specialist in transportbandsystemen rekenen we bedrijven zoals 
Amazon, DHL, Katoen Natie, etc. tot onze klanten. 
Bestelde je al eens een pakketje online? 
Veel kans dat het over een van onze transportbanden rolde! 
 
Omwille van de continue groei van de onderneming, zoeken wij ter ondersteuning een Office 
Manager. 
In deze functie ben je de administratieve spilfiguur van de onderneming waarbij je 
dagdagelijks contacten hebt met leveranciers, klanten en de interne commercieel 
verantwoordelijken. 
 
Jouw verantwoordelijkheden zijn onder meer: 
 

- Beantwoorden van vragen in het kader van order opvolging of aftersales 
ondersteuning.  

- Uitwerken van concrete prijsoffertes. 
- Opvolging van de productie entiteiten en de leveranciers om zo een transparante 

projectopvolging naar de klant te voorzien. 
- Opmaak en opvolging van de projectplanning. 
- Contact met de techniekers om concrete interventies bij de klant in te plannen. 
- Opvolging van het order- en facturatieproces. 
- Ondersteunende activiteiten naar de commercieel verantwoordelijken toe. 
- Ad hoc projecten ter optimalisatie van de werking (bv. implementatie van een CRM 

systeem, opmaak templates, etc.) 
 
Je kiest voor deze functie als… 
 

- Je een administratieve duizendpoot bent. 
- Organisatie & planning je sterktes zijn en je in een grote hoeveelheid aan input het 

overzicht niet verliest. 
- Je een talenknobbel bent met een zeer goede kennis van het Frans en een goede 

kennis van het Engels. Elke andere taal is welkom. 
- Je motivatie vindt in het helpen van klanten bij vragen of problemen. 
- Mensen jouw omschrijven als communicatief, betrouwbaar en stressbestendig. 
- Je voldoende commercieel inzicht hebt om opportuniteiten te detecteren en intern 

door te geven ter opvolging. 



- Je zelfstandig kan werken en graag initiatieven neemt om de werking efficiënter te 
laten verlopen. 

- Je wilt werken in een kleine onderneming waar je als één team gaat voor 
uitmuntende resultaten. 

 
Is het voorgaande herkenbaar?  
Dan ben jij misschien wel de man/vrouw die wij zoeken! 
 
In ruil voor jouw enthousiasme biedt Uvo Technologies je: 
 

- Een uitdagende functie in een internationaal sterk groeiende, familiale onderneming. 
- Een fijne werkplek in nieuwe kantoren aan de singel in Antwerpen. 
- De kans om autonoom en zelfstandig te werken en zo mee te bouwen aan een 

groeiverhaal. 
- De mogelijkheid om op een flexibele manier je werkweek in te vullen met glijdende 

uren en/of de mogelijkheid om 4/5de te werken. 
- Een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met extralegale voordelen. 

 
 
 
 
 
 


