
Commercieel	  administratief	  bediende	  
deeltijds	  –	  kantoor	  Leuven	  

	  

Welkom	  
	  
Waarschijnlijk	  lees	  je	  dit	  document	  naar	  aanleiding	  van	  een	  sollicitatie.	  Om	  op	  een	  zo	  efficiënt	  mogelijke	  
manier	  de	  juiste	  kandidaat	  voor	  de	  post	  te	  selecteren,	  geven	  we	  je	  bij	  deze	  al	  een	  voorsmaakje	  van	  wat	  
je	  in	  de	  toekomst	  bij	  Mercator	  zou	  kunnen	  doen.	  
 

Administratief…	  
	  

De	  job	  waarvoor	  je	  nu	  solliciteert	  is	  in	  belangrijke	  mate	  een	  administratieve	  functie,	  die	  thuishoort	  in	  
onze	  administratieve	  divisie.	  
	  
Het	  belang	  van	  een	  correcte,	  ordelijke	  administratie	  hoeft	  geen	  uitleg,	  maar	  ook	  onze	  lesgevers	  rekenen	  
deels	  op	  jou	  om	  hun	  uurrooster	  te	  plannen	  en	  dossiers	  te	  ontvangen	  die	  hen	  een	  correct	  beeld	  geven	  
van	  hun	  kandidaat.	  Praktisch	  gezien	  werk	  je	  dus	  zelfstandig	  aan	  de	  dagelijkse	  verwerking	  van	  de	  
administratie,	  klantenonthaal	  en	  het	  plannen	  van	  rijlessen	  en	  examens	  voor	  onze	  leerlingen	  voor	  het	  
rijbewijs	  B.	  
	  

…Commercieel	  
	  

Dus	  ook	  het	  commerciële	  aspect	  mag	  zeker	  niet	  uit	  het	  oog	  verloren	  worden.	  Zoals	  je	  verderop	  zal	  
lezen,	  moet	  je	  immers	  op	  gezette	  tijden	  een	  potentiële	  klant	  kunnen	  overhalen	  om	  definitieve	  klant	  te	  
worden,	  of	  om	  –	  in	  zijn	  eigen	  belang	  –	  de	  opleiding	  waarvoor	  hij	  deelneemt	  uit	  te	  breiden.	  Hiervoor	  heb	  
je	  dan	  ook	  het	  nodige	  commerciële	  inzicht	  nodig.	  	  
	  
Het	  belang	  van	  je	  job	  mag	  niet	  onderschat	  worden,	  aangezien	  jij	  in	  belangrijke	  mate	  zal	  instaan	  voor	  de	  
instroom	  van	  kandidaten,	  maar	  ook	  voor	  de	  tevredenheidsindex	  van	  onze	  onderneming.	  
	  
Jouw	  klanten	  zijn	  de	  kandidaten	  in	  het	  kader	  van	  de	  grote	  groep	  jongeren	  die	  een	  autorijbewijs	  nodig	  
hebben	  en	  dat	  kunnen	  even	  goed	  studenten	  zijn	  die	  in	  Leuven	  studeren	  maar	  ook	  mensen	  die	  op	  latere	  
leeftijd	  hun	  rijbewijs	  behalen,	  mensen	  met	  allochtone	  achtergrond	  enz.	  Anderzijds	  zijn	  de	  lesgevers	  ook	  
een	  soort	  klanten	  die	  in	  ruil	  voor	  werk	  beschikbare	  uren	  aan	  je	  doorgeven.	  
	  

Wat	  verwachten	  we?	  
	  

De	  bijdrage	  van	  de	  functie	  wordt	  als	  volgt	  omschreven:	  
	  
 	  	  	  Goed	  geïnformeerde	  klanten.	  	  
 	  	  	  Oplossingen	  voor	  deze	  klanten.	  	  
 	  	  	  Volledige	  dossiers.	  	  
 	  	  	  Een	  goede	  coördinatie	  tussen	  onze	  klant	  en	  andere	  posten	  

	  	  	  (lesgever,	  examencentrum,…).	  	  
 	  	  	  Een	  goed	  draaiende	  administratieve	  afdeling.	  
 	  	  	  Goed	  beheer	  van	  het	  dienstencentrum.	  	  
 	  	  	  Goed	  draaiende	  opleidingen.	  



Taken	  
	  
De	  zaken	  waar	  de	  administratieve	  afdeling	  zich	  mee	  bezighoudt	  zijn	  
	  
 	  	  	  Het	  informeren	  van	  klanten	  over	  de	  verschillende	  mogelijkheden	  om	  hun	  rijbewijs	  te	  behalen.	  
 	  	  	  De	  klant	  overhalen	  om	  op	  ons	  te	  vertrouwen	  voor	  hun	  rijbewijs.	  
 	  	  	  Offertes	  maken,	  klant	  informeren	  over	  de	  verschillende	  opleidingen/nascholingen.	  
 	  	  	  Inschrijvingen	  verrichten,	  volledige	  dossiers	  samenstellen.	  
 	  	  	  Agenda’s	  beheren.	  
 	  	  	  Examens	  afspreken,	  contact	  onderhouden	  met	  de	  examencentra.	  
 	  	  	  Voorraden	  nakijken	  en	  eventueel	  bestellingen	  opmaken.	  
 	  	  	  Kantoor	  openen.	  	  
 	  	  	  Het	  beantwoorden	  van	  telefoon,	  het	  doorsturen	  van	  telefoons	  en	  mensen	  telefonisch	  informeren.	  
 	  	  	  Afspraken	  plannen.	  
 	  	  	  Telefoneren	  naar	  leerlingen	  die	  niet	  tijdig	  op	  hun	  afspraak	  zijn.	  
 	  	  	  Afspraken	  verplaatsen	  (op	  vraag	  van	  leerlingen	  of	  door	  omstandigheden).	  
 	  	  	  Betalingen	  opvolgen	  en	  inschrijven	  bij	  de	  leerlingen.	  
 	  	  	  Opmaken	  van	  de	  documenten	  (dossiers,	  attesten).	  
 	  	  	  Communicatie	  met	  collega-‐admins	  +	  hoofdkantoor.	  
 	  	  	  Communicatie	  met	  de	  lesgevers	  .	  
	  

Open	  mind	  
	  
Nu	  je	  al	  een	  idee	  hebt	  van	  de	  jobinhoud	  willen	  we	  het	  even	  hebben	  over	  de	  persoon	  die	  we	  zoeken.	  Je	  
kan	  je	  inbeelden	  dat	  een	  commerciële	  ingesteldheid	  nuttig	  en	  nodig	  is,	  samen	  met	  een	  goede	  dosis	  
assertiviteit	  om	  soms	  al	  eens	  iets	  kunnen	  door	  te	  drijven.	  
	  
Je	  inzicht	  in	  plannen	  en	  organiseren	  van	  mensen	  en	  middelen	  is	  sterk	  ontwikkeld	  en	  die	  taak	  spreekt	  je	  
ook	  aan,	  want	  het	  wordt	  je	  hoofdbezigheid	  tijdens	  de	  werkdag.	  
	  
Ervaring	  in	  een	  functie	  waar	  je	  met	  planning	  van	  mensen	  bezig	  bent	  geweest	  is	  natuurlijk	  meegenomen,	  
maar	  relevante	  alternatieve	  ervaring	  is	  voor	  ons	  zeker	  even	  goed.	  	  
	  
Computers	  schrikken	  je	  niet	  af	  en	  je	  bent	  niet	  bang	  om	  Frans	  of	  Engels	  te	  spreken	  met	  onze	  
anderstalige	  klanten.	  
	  
Bovendien	  bezit	  je	  een	  gezonde	  dosis	  teamspirit.	  Het	  team	  staat	  inderdaad	  centraal	  en	  is	  van	  belang	  om	  
de	  divisie	  efficiënt	  te	  laten	  draaien.	  Het	  is	  een	  zeer	  open	  en	  enthousiast	  team,	  dus	  normaal	  gezien	  zou	  je	  
na	  wat	  aanpassing	  wel	  goed	  moeten	  kunnen	  aarden.	  
	  

Wat	  hebben	  wij	  je	  te	  bieden?	  
	  
Wat	  wij	  je	  in	  ruil	  geven	  is	  een	  goede	  verloning,	  met	  verschillende	  extralegale	  voordelen	  (o.a.	  
hospitalisatieverzekering	  en	  groepsverzekering)	  en	  de	  mogelijkheid	  jezelf	  volledig	  te	  ontplooien	  in	  een	  
zeer	  aangename	  omgeving.	  Je	  komt	  bijvoorbeeld	  elke	  dag	  in	  contact	  met	  mensen	  van	  verschillende	  
leeftijden,	  je	  hebt	  vaste	  klanten,	  spreekt	  af	  met	  examencentra	  enz.	  
	  
Aangezien	  wij	  onszelf	  zien	  als	  een	  trainingsorganisatie,	  wordt	  natuurlijk	  ook	  jouw	  opleiding	  niet	  
verwaarloosd.	  Daarvoor	  beschikken	  we	  over	  een	  beknopt	  handboek	  maar	  is	  er	  vooral	  een	  ruime	  on-‐the-‐



job	  begeleiding	  voorzien.	  Zeker	  in	  eerste	  fase	  wordt	  je	  permanent	  bijgestaan	  door	  je	  naaste	  collega,	  
maar	  er	  wordt	  ook	  voorzien	  in	  meeloopmomenten	  in	  andere	  zetels	  van	  Mercator.	  Na	  een	  maand	  of	  
twee	  voorzien	  we	  dat	  je	  de	  nodige	  basis	  hebt	  om	  volop	  mee	  te	  draaien.	  

	  

En	  later?	  
	  
Hoewel	  er	  op	  dit	  moment	  niet	  onmiddellijk	  een	  carrièreplan	  voorzien	  is,	  streven	  we	  bij	  Mercator	  naar	  
het	  volledig	  gebruiken	  van	  iemands	  capaciteiten,	  zodat	  er	  in	  realiteit	  wel	  mogelijkheid	  is	  om	  je	  verder	  te	  
ontwikkelen	  en	  dingen	  waar	  je	  goed	  in	  bent	  verder	  uit	  te	  diepen,	  zolang	  dit	  in	  het	  belang	  van	  Mercator	  
is	  natuurlijk…	  
	  
Zo,	  en	  nu	  wordt	  het	  stilaan	  tijd	  om	  te	  reageren,	  ons	  te	  overtuigen	  dat	  jij	  de	  beste	  keuze	  voor	  de	  job	  
bent,	  eerst	  schriftelijk	  (mocht	  je	  dat	  nog	  niet	  gedaan	  hebben)	  en	  nadien	  face-‐to-‐face	  door	  kennis	  te	  
maken.	  	  
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