
Bodemkundige Dienst van 

België vzw        W. de Croylaan 48 3001 Heverlee www.bdb.be 

De Bodemkundige Dienst van België is marktleider in het onderzoek voor bemestingsadviezen in de land- en 

tuinbouw en het groenbeheer. Daarnaast is er een groeiende afdeling bodem- en milieu en een geaccrediteerd 

laboratorium waar milieuonderzoeken voor bodem, water, secundaire grondstoffen en lucht worden 

uitgevoerd. Voor het vriendelijk onthaal van onze klanten is de Bodemkundige Dienst op zoek naar een: 

Receptionist (m/v) 

Kan jij zowel aan het onthaal als telefonisch mensen vriendelijk en professioneel te woord staan? Dan zijn 

wij op zoek naar jou. 

Functie: 

 Je verzorgt de telefonische contacten vriendelijk en professioneel. 

 Je ontvangt bezoekers en leveranciers en bent als het ware het visitekaartje voor onze diensten. 

 Je zorgt voor de verzending en de verdeling van de post. 

 Je verzorgt verschillende administratie taken, plaatst bestellingen en voert scanwerk uit. 

 Je stelt verzendpakketten samen voor de klanten en de staalnemers. 

 Je zorgt voor een tip top ontvangstruimte.   

 Je draagt op professionele wijze bij aan een excellente dienstverlening. 

 

Profiel: 

 Je bent tweetalig Nederlands/Frans en hebt een goed niveau van het Engels. 

 Je bent vriendelijk, enthousiast en klantgericht.  

 Je bent stressbestendig en flexibel. 

 Je hebt een professioneel voorkomen en bent gastvrij. 

 

Wij bieden u: 

 Een voltijdse betrekking met veel afwisseling. Een deeltijdse job is bespreekbaar.  

 Een mooie uitdaging bij een stabiel en nog steeds groeiend bedrijf. 

 Een functie waarin jij echt van toegevoegde waarde bent voor het onthaal van onze klanten. 

 Een marktconform salaris, rekening houdend met je ervaring. 

 Een goede opleiding zodat je onze afdelingen en processen goed leert kennen.   
 

Ben je enthousiast en kan jij jezelf terugvinden in deze omschrijving, stuur dan uw sollicitatiebrief met 

bijhorende C.V. voor 30/04/2022 naar het volgend e-mail adres: info@bdb.be 
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