
 

Al meer dan 40 jaar is DOX Group nv in Kapellen gespecialiseerd in esthetische en effectieve 

oplossingen voor akoestische problemen alsook in het uitwerken en implementeren van oplossingen 

voor industriële lawaaibestrijding. Ons team van technische medewerkers verkoopt oplossingen op 

maat om in elke infrastructuur a.d.h.v. een perfecte akoestiek of geluidsisolatie bij te dragen aan een 

gezonde werk- en leefomgeving.  

Onze oplossingen zijn momenteel in 3 merken onder te verdelen: DOX Acoustics, DOX Soundproofing 

& DOX Noise Control.  

Voor de groei van onze divisie, DOX Acoustics, zoeken we een ambitieuze (m/v/x): 

PROJECT COORDINATOR binnendienst 

De PROJECT COORDINATOR staat in voor  

 de binnendienst orderverwerking en administratie 

 het opvolgen van bestellingen op binnendienst 

 het coördineren van montages tussen klant, plaatser & DOX 

 contact met de verantwoordelijken voor sales & facturatie 

 het aanspreekpunt van de DOX customer service 

Als PROJECT COORDINATOR zorg je voor kwaliteitsvolle oplevering van elk project, zodra dit een 

bestelling wordt. 

We zoeken een gedreven PROJECT COORDINATOR voor onze projecten die zich met veel enthousiasme 

verdiept in ons productengamma en de kwaliteitsvolle opvolging van projecten. 

Iemand die planmatig kan werken, initiatief neemt waar nodig en helemaal thuis is in een digitale 

werkomgeving. Naast Nederlands, is een goede kennis van Frans, Engels en/of Duits een pluspunt. Heb 

je ervaring in binnenhuisinrichting of in de algemene bouw dan is dit zeker een meerwaarde. Ben je in 

het bezit van een relevant bachelorsdiploma, leergierig en heb je de ambitie om mee te groeien met 

ons bedrijf? Dan leren we je graag kennen. 

Wij bieden een uitdagende en afwisselende job (4/5 of voltijds) in een leuke werkomgeving met fijne 

collega’s, waar ruimte is voor initiatief en flexibiliteit. 

We voorzien een aantrekkelijk loon met extralegale voordelen. 

Stuur dan meteen je sollicitatiebrief met cv via e-mail naar Walter Dox, wd@doxgroup.eu. Je 

kandidatuur wordt discreet behandeld en je krijgt steeds een persoonlijk antwoord. 
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