
 
 

CREATIVE OFFICE MANAGER (PARTTIME) 

Het kine- en sportmedisch centrum DELIE ontstond in 2009 als een eenmanszaak onder het goedkeurende oog 
van huidig zaakvoerder en kinesist Olivier Delie. 

Vanuit een eigen visie en overtuiging bracht hij de moderne (sport)kinesitherapie tot bij de patiënten. Zijn 
herkenbare, actieve aanpak levert steeds de nodige resultaten op. 

Ondertussen heeft DELIE zijn expertise uitgebouwd door een sterke samenwerking met gelijkgezinde collega-
kinesitherapeuten en werd er een professioneel kinecomplex gebouwd.  

In het kader van de snelle groei is centrum DELIE op zoek naar een enthousiaste Office Manager – parttime met 
mogelijkheid tot uitbreiding naar fulltime.  

Taken 

• Je bent het eerste aanspreekpunt binnen de praktijk, je verzorgt het onthaal en beantwoordt de telefoon; 

• Je beheert de social media van de kinepraktijk, creëert content en werkt initiatieven uit in samenspraak met de 
zaakvoerder;  

• Je vormt de rechterhand van de zaakvoerder, o.a. op vlak van facturatie en debiteurenbeheer; 

• Je ondersteunt de kinepraktijk in algemene administratie, agendabeheer en correspondentie;  

• Je werkt mee aan de uitbouw van een efficiënt klassement en systeem van databeheer;  

• Je volgt de praktijkvergaderingen mee en neemt notulen van de meetings;  

• Je verzorgt het facility management van de kinepraktijk; 

• Je helpt mee met de organisatie van teambuildings en groepsevents;  

• Je bent multi-inzetbaar en voert allerlei ad hoc opdrachten uit. 

Profiel 

• Je beschikt minimum over een bacheloropleiding of gelijkwaardig door ervaring;    

• Je hebt minstens een 3tal jaar werkervaring waarvan relevante ervaring als administratief medewerker;  

• Je hebt voeling met sport en hebt een interesse in het menselijk lichaam en de sportwetenschap;  

• Je bent enthousiast en sociaal;  

• Je houdt van gevarieerde werkdagen;  

• Je bent ordelijk, punctueel en administratief sterk;  

• Je kan discreet werken;  

• Je bent gemotiveerd en hebt een groot gevoel voor verantwoordelijkheid;  

• Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels (of minstens een basis);  

• Je kan zeer goed overweg met Word, PowerPoint en Excel,  

Aanbod 

• Je komt terecht in moderne en bruisende kinepraktijk, met een jong team;  

• Een parttime functie met mogelijkheid tot uitbreiding naar een 4/5e of fulltime functie (uren bespreekbaar);  

• Veel menselijk contact;  

• Een afwisselend en all-round takenpakket; 

• Een marktconform verloningspakket  

 

Interesse ? Stuur jouw CV + motivatiebrief naar olivier@delie.eu  

mailto:olivier@delie.eu
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