
Missie
Soccha "Administrative Solutions" is een sociale onderneming 
gespecialiseerd in administratieve en commerciële ondersteuning.

Wij bieden onze klanten administratieve en commerciële versterking 
aan op korte of lange termijn voor functies, zoals receptionisten, 
secretaris of zelfs verkoopsassistenten.

Ons doel is om u te helpen bij het bereiken van uw doelen door 
bekwame, gemotiveerde en gekwalificeerde mensen te plaatsen 
binnen in uw bedrijf.

Soccha "Administrative Solutions" maakt deel uit van de Soccha Groep, 
een bedrijf met een sociaal oogmerk dat de professionele integratie 
van werkloze jongeren tracht te bevorderen door hen op te leiden en 
hen tewerkstellingsmogelijkheden te geven.



Commerciële ondersteuning

Wij bieden commerciële ondersteuning aan 
om uw team te versterken.

Klantendienst

• Klantenservice ondersteuning
• Mailing
• Call center agent

Sales support

• First line agent
• Commercieel assistent
• Commercieel secretaris

Administratieve ondersteuning

Ons Belgisch kantoor is gespecialiseerd in 
administratieve oplossingen voor zowel 
kleine als grote bedrijven. We vinden de beste 
oplossing voor uw behoeftes of het nu een 
missie op korte of lange termijn is.

Administratieve versterking

• Administratief medewerker
• Bestandsbeheerder
• Verantwoordelijke postverwerking
• Filing & archivering

Executive assistant

• Directiesecretaresse
• Persoonlijke assistent

Office assistant

• Secretaris
• Middle office manager

Diensten

Elektronisch documentenbeheer

Ten einde bedrijven te ondersteunen om hun werkdruk te verlichten en zo bij te dragen 
aan de optimalisatie van hun beheer, hebben we ons gespecialiseerd in het 
organiseren, digitaliseren en beheren van informatie en elektronische documenten. 
Deze service wordt aangeboden in samenwerking met EIS Archiving, een bedrijf met 25 
jaar ervaring in het digitaliseren van documenten.Data entry & data verwerking.

Document scanning

• Verwerking van grote volumes
• OCR scanning
• Scannen van handgeschreven documenten, foto’s of afbeeldingen

Analyse & indexering

• Afbeelding beschrijving
• Inhoudsindexering
• Database creatie
• Uitsnijden van afbeeldingen
• Integratie van gescande documenten in uw EDM software



Klanten
We werken momenteel met verschillende publieke en private ondernemingen en 
blijven actief op zoek gaan naar bedrijven die bereid zijn om economische rentabiliteit 
en sociale impact te combineren. Hieronder vindt u een aantal van onze referenties en 
onze concurrentiële voordelen.

Contact informatie

+32 2 380 69 33
info@soccha.com

Soccha BVBA SO

Stationsstraat, 43
B - 1630 Linkebeek

BTW BE 0845 186 239
www.soccha.com

Prijs Kwaliteit

Flexibiliteit Sociale impact

Door onze efficiënte kostenstructuur 
kunnen wij onze klanten aantrekkelijke 
prijzen aanbieden die interessanter zijn dan 
traditionele uitzendbureaus.

A a n g e z i e n d e k w a l i t e i t v a n o n z e 
dienstverlening onze prioriteit is, hebben 
we een doorgedreven quality assurance-
systeem opgezet. Elke klant, gaande van 
KMO’s tot verschillende BEL20 bedrijven, kan 
getuigen van de kwaliteit van onze 
dienstverlening. 

In tegenstelling tot de inflexibiliteit van 
bepaalde bedrijven, kunnen we snel 
inspelen op elk type verzoek. We hechten 
veel aandacht  aan de wensen van onze 
klanten om een dienst te leveren met een 
hoge toegevoegde waarde.

Soccha Administrative Solutions maakt deel 
uit van de Soccha Group, een bedrijf met en 
sociaal oogmerk dat tracht de tewerkstelling 
van mensen in precaire situaties te 
bevorderen. Door samen te werken met 
Soccha, genereert elke klant een sociale 
impact en helpt hij bij het ontwikkelen van 
een meer sociale business..

mailto:youri@soccha.com
mailto:youri@soccha.com
http://www.soccha.com
http://www.soccha.com

