
Data Assistant  
 
essenscia is de Belgische sectorfederatie van de chemische industrie en de 
life sciences. De organisatie behartigt de specifieke belangen van bedrijven die actief zijn in chemie, 
kunststoffen, farma en biotech. 
 
essenscia groepeert ruim 720 ondernemingen, zowel internationale bedrijven als kmo’s, die samen 
95% van de totale omzet van de sector vertegenwoordigen. De rol van essenscia bestaat erin 
lidbedrijven een dienstverlening op maat te bieden met expertise en advies over sectorspecifieke 
thema’s. Daarnaast is essenscia de spreekbuis van de sector in de media en behartigt de federatie de 
belangen van de chemie en life sciences op alle politieke niveaus. 
 
U vindt meer informatie over essenscia op www.essenscia.be   
 
Onze missie: “improving everyone’s quality of life” 
 
We zijn op zoek naar een enthousiaste Data Assistant om ons team te versterken. 
 
Functie 
 
U zal in nauwe samenwerking met de Data Manager volgende taken voor u nemen : 

• Statistieken over de sector opzoeken, verwerken/updaten en presenteren  

• De ledenenquêtes beheren (opstelling van de formulieren, verzending en follow-up van de 
antwoorden, analyse en presentatie van de resultaten) 

• CRM bijwerken en verbeteren  

• De lidgelden berekenen en het lidmaatschap verbeteren  

• Administratieve taken uitvoeren ter ondersteuning van de federatie 

• Werken in teamverband en collega’s bijstaan waar nodig 

 

Profiel  

• U beschikt over een bachelor diploma in een administratieve richting, u heeft interesse in de 
economie 

• U hebt enige beroepservaring, bij voorkeur in een bedrijf 

• U bent tweetalig Nederlands/Frans met een goede kennis van het Engels  

• U bent nauwkeurig, rigoureus met een analytische geest en je houdt van cijfers 

• U bent pro-actief en kan autonoom werken alsook in teamverband  

• U bent stressbestendig, met een diplomatische en servicegerichte houding 

• Kennis van online enquêtetools en CRM Dynamics is een pluspunt 

• U werkt graag in een open, dynamische en zeer innovatieve sector 

• U hebt zin voor humor  

 
Ons aanbod  

• Een dynamische en gevarieerde job bij een van de grootste sectorfederaties van het land – 
een aangename en collegiale werkomgeving – een voltijds contract van onbepaalde duur – 
passende verloning en aantrekkelijke extralegale voordelen. 

 
Interesse ? 
Indien u interesse heeft in deze functie stuurt u uw CV en motivatiebrief naar Mevrouw Nathalie De 
Vadder – Data Manager : ndevadder@essenscia.be  

http://www.essenscia.be/
mailto:ndevadder@essenscia.be

