Veenbaas zoekt een

commercieel
administratief talent

ambitieus

[24 - 32 uur]

Binnen deze uitdagende functie werk je vanuit het hart van
de organisatie. Je weet als organisatietalent de juiste prioriteiten
te stellen en overzicht te behouden. Daarnaast is een flinke dosis eigen inzicht, een groot verantwoordelijkheidsgevoel
en initiatief belangrijk in deze functie. Afhankelijk van je eigen ambitie zijn er mogelijkheden op termijn de functie
uit te bereiden met management(-assistent) taken en het opstellen van analyses.
Kennis en kunde
Inhoudelijke taken
•   Proactieve werkhouding;
•   Orderaanname en -verwerking;
•   HBO werk- en denkniveau;
•   Transportplanning;
•   Stressbestendig en servicegericht werken in een
•   Vrachtbrieven aanmaken;
omgeving die hectisch en veeleisend kan zijn;
•   Signaleren van commerciële kansen in de markt;
•   Hoog werktempo;
•   Palletadministratie;
•   Goede beheersing van office Word en Excel, Navision
•   Facturatie;
is een sterke pre maar geen must;
•   Klantvragen beantwoorden via e-mail en telefoon;
•   Beheersing van Engels en Duits is een pre;
•   Samen met interne collega’s werken aan optimalisatie
•   Flexibele instelling ten aanzien van werktijden
    
van de administratie met betrekking tot efficiëntie
tijdens ons hoog seizoen (februari t/m mei).
    
en digitalisering.
Herken jij je middels bovenstaand profiel en werk je graag binnen een hecht en dynamische team?
Mail je cv + korte motivatie naar hugo@ontwikkelwijzer.nl Voor inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact
opnemen met Sanne Veenbaas via telefoonnummer 06 538 756 15.

Veenbaas Potgrond in Drachten onderdeel van Kekkilä-BVB is producent en leverancier van potgrond. Veenbaas is gespecialiseerd
in het ontwikkelen van private labels, maar levert ook een uitgebreid pakket van eigen merken voor zowel de retailmarkt, groothandel als
hoveniers. Als bedrijf hechten wij veel waarde aan de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Binnen Veenbaas werken we
bewust met mentorschap. Middels deze manier van werken weten we inhoudelijke kennis over te dragen en de waarde en cultuur
binnen de organisatie door te geven.

