
 

 

 

Personal Assistant to the CEO (m/v) 

Comeos zoekt een Personal Assistant voor haar CEO.  

Over Comeos 

Comeos vertegenwoordigt de Belgische handel en diensten. Onze leden verkopen aan 
bedrijven of rechtstreeks aan de consument. Zij zijn actief in verschillende sectoren. Het 
gaat om online platformen, kleine en grote handelszaken, restaurantketens en 
cateringbedrijven. De handelssector realiseert 11% van het bbp en stelt 400.000 mensen 
tewerk, wat van de handel de grootste werkgever in de privésector maakt, dagelijks in 
contact met miljoenen mensen. 

Over de functie 

Als Personal Assistant van CEO assisteer je de CEO bij de organisatie van zijn planning 
en zie je toe op de logistiek van de vergaderingen. Je zorgt voor de coördinatie van 
contacten op het hoogste niveau. Je volgt ook de sociale media van de CEO en werkt 
nauw samen met het communicatieteam van Comeos.  
 
Je zorgt in het bijzonder voor:  

• het agendabeheer  

• de voorbereiding van de interne en externe vergaderingen  

• het opstellen van mails/brieven/news  

• de logistiek van de vergaderingen en reizen...  

• de digitale aanwezigheid van de CEO op de sociale media 
 
Het deel louter ‘secretariaat’ vertegenwoordigt 50% van de tijd, de andere helft wordt 
besteed aan communicatie, reflectie, anticipatie en uitvoering van demarches met de 
CEO.  

Het profiel dat wij zoeken  

• Hogere opleiding  

• Tweetalig (NL/FR) en operationeel Engels  

• Bewezen ervaring in het beheer van een directiesecretariaat  

• Goed zicht op het belang van digitale communicatie en in staat om er aan bij te dragen  

• In staat om complexe dossiers met talrijke betrokkenen aan te pakken  

• Pro-actief, bedachtzaam, georganiseerd, flexibel en stressbestendig  

• Beheersing van informaticatools (MS Office : Word, Powerpoint, Outlook, Excel)  

• Onberispelijke spelling in de moedertaal  

• Kan zelfstandig werken, is dynamisch en contactvaardig  

Wij bieden 

• Een gevarieerde, verantwoordelijke betrekking waarin veel ruimte is voor initiatief, 
in een innovatieve en aantrekkelijke werkomgeving. 

• Een gemakkelijk bereikbare werkplaats buiten het Brusselse stadscentrum. 



 

 

 

• Een voltijds contract van onbepaalde duur. 

• Een loonpakket (loon en extrawettelijke voordelen) dat is afgestemd op je ervaring 
en/of potentieel. 

Interesse? 

Stuur dan je sollicitatie naar jobs@comeos.be. 

 

Privacyverklaring: https://static.comeos.be/Privacyverklaring_sollicitanten_NL.docx  
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