Wegens uitbreiding zijn wij per direct op zoek naar een fulltime

Administratief medewerker / Receptionist
Wie zoeken wij.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste flexibele collega voor de debiteuren- en
crediteurenadministratie, het factureren van verkooporders, urenadministratie en voorraadbeheer
van onze kantoorartikelen, maar ook overige administratieve werkzaamheden en het ondersteunen
van andere afdelingen.
Verder ben je verantwoordelijk om onze gasten op een prettige manier te ontvangen en
binnenkomende telefoongesprekken professioneel af te werken.
Al met al ben je voor ons de spin in het web. Wij zien dan ook graag dat je een flexibele instelling
hebt, dat je energie krijgt van het werken in teamverband, je proactief en een echte hands-on
mentaliteit hebt.
Denk jij jezelf te herkennen is dit profiel, dan komen wij graag met jou in contact.

Wat breng je nog meer mee.





Je beschikt over een MBO opleiding niveau 4, bij voorkeur administratieve richting
Goede beheersing van de Nederlandse taal
Beheersing van de Engelse of Duitse taal is een pré
Goede beheersing van MS-officewerkpakketten

Wie zijn wij.
Wij zijn Matco, een Nederlandse fabrikant die al ruim 40 jaar garant staat voor optimale zekerheid
in eindverpakking- systemen. Wij zijn gespecialiseerd in de engineering en het bouwen van
moderne palletwikkelmachines met uiteenlopende oplossingen van transportsystemen. Wij
onderscheiden ons door de klant specifieke aanpak en onze intern aanwezige kennis van
verschillende disciplines. Met een uitgebreid serviceteam bedienen wij onze klanten over heel
Europa.

Wat bieden wij jou.







Een boeiende en zelfstandige functie in een groeiend bedrijf
Een prettige werkomgeving in een gemotiveerd team
Informele werksfeer en korte communicatielijnen
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, CAO Metaal en Techniek
Salaris marktconform
Volop mogelijkheden tot zelfontwikkeling

Is dit jouw nieuwe baan?
Dan is er geen tijd te verliezen: reageer snel op deze vacature en mail jouw motivatiebrief en cv.
Heb je nog vragen, neem dan contact op met de heer H. Hoogardie op nummer 06-39884200.
Werving voor deze vacature wordt niet op prijs gesteld

