Een werkdag bij Paneltim begint
tussen 07u30 en 09u00. Dankzij de
glijdende uren kan ik zelf kiezen
wanneer de dag begint. Zo kan ik in de
avond soms wat vroeger stoppen. Eens
ik ben aangekomen, vlieg ik naar mijn
bureau en begin ik meteen aan mijn
dag.

In mijn bureauruimte vind je ook de
afdelingen Customer Service,
Marketing en Engineering. Er is dus
altijd leven in de brouwerij. Na een
korte babbel met de collega’s begin ik
aan de dag met het checken van mijn
mails. Eens ik deze heb beantwoord,
kan ik met een gerust hart aan de
werkdag beginnen.

De eerste meeting van de dag is een
feit. Wekelijks verzorgde ik voor de
marketingafdeling de interne
nieuwsbrief met de laatste
bedrijfsnieuwtjes. Op schermen
doorheen de burelen en productie
is deze nieuwsbrief een week lang te
zien. Wanneer iemand van marketing
aanwezig was op kantoor, overliepen
we die samen en publiceerden deze
vervolgens.

Nu is het tijd om de Customer Service
afdeling te ondersteunen. Dagelijks
zaten we samen met
productieplanning om leverdatums
vast te leggen van alreeds ingegeven orders. Achteraf bevestigde ik
deze naar de klant en kon productie
ermee aan de slag.

Na de productieplanning is het tijd
om de binnenkomende orders in het
systeem te plaatsen. Dit is een taak
waar je de aandacht bij moet houden,
aangezien dit helemaal handmatig
gebeurt. Er mogen uiteraard geen
foutjes in de orders sluipen.

Na de middagpauze ligt de tweede
marketingmeeting al te lonken. In
de contentmeeting bespreekt het
marketingteam wat de komende
weken online komt op de sociale
media. Ze bekijken of er voldoende
evenwicht is tussen diverse
onderwerpen en de soort content die
online komt.

Iedere maand wordt er een TimTalk
opgenomen. Dit is een informatieve
video voor intern gebruik die alle
werknemers kunnen bekijken. Elke
maand is er iemand van het
#PANELTEAM die uitlegt waar hij of zij
mee bezig is. Dit project ondersteun ik
op administratief gebied.

Wanneer het even rustiger is, krijg ik de
tijd om te werken aan mijn eindwerk.
Aangezien het eindwerk gaat over het
digitaliseren van orders, is het handig
ik hieraan mag werken op kantoor. Zo
kan ik bij vragen snel collega’s bereiken
die betrokken zijn bij het project.

Mijn werkdag zit erop. Het was
opnieuw een leerrijke dag.

