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Vacature  
Commercieel administratief medewerker m/v  (24 - 32 uur) 

 
Jouw profiel:  
Als administratieve duizendpoot ben jij de persoon die zich van a tot z inzet voor alle 
voorkomende werkzaamheden op kantoor. Je beschikt over ruime administratieve ervaring 
en je kunt snel maar accuraat werken. Ook weet je goed prioriteiten te stellen. Tevens toon 
je initiatief en ben je sterk in communiceren. Ook beschik jij over een goed zakelijk en 
commercieel inzicht.  
En verder: 

• Uiteraard ben je klantvriendelijk 

• Je kan plannen, organiseren en snel schakelen 

• Je bent bekend met het Office pakket 

• Je bent bereid om 24 - 32 uur te werken waarvan vrijdag een vaste werkdag is 

• Je hebt hart voor de zaak en geen 9 tot 5 mentaliteit 

• Tenslotte ben je een echte teamplayer maar je kan ook prima zelfstandig werken 
 
Jouw functieomschrijving in het kort: 
Je beantwoordt de telefoon en zorgt voor een correcte afhandeling met de klant. Je handelt 
alle inkomende en uitgaande communicatie af. Je stelt offertes op en zorgt voor de verdere 
afhandeling. Je gaat klanten adviseren en werven. Hier zet je jouw commerciële en 
communicatieve vaardigheden in!  
Andere taken: 

• Boekhouding: factureren/aanmaningen versturen/inboeken inkoop - en 
verkoopfacturen, kwartaalafsluiting 

• Verwerken mutaties 

• Verwerken van onderhoudsrapporten/contracten 

• Afspraken inplannen, monteurs inplannen, agenda bijhouden 

• Facilitaire ondersteuning  

• Inkoop materialen 
 

Ons aanbod:  
Wij bieden een zeer gevarieerd takenpakket. Je komt te werken in een klein gezellig team 
van harde werkers, waar ruimte is voor jouw input. Wij houden van een informele werksfeer 
en werken graag met een prettig persoon die net als wij, eerlijk en oprecht is. Wij bieden 
jouw een passend salaris conform de taken die je gaat uitvoeren. 

 

Gaat deze vacature over jou en ben je gemotiveerd om ons team te komen 
versterken in Raamsdonksveer? Solliciteer dan meteen! 

 
Je kunt contact opnemen met  
Dave Verheijen:  06-51687409 of mail je sollicitatiebrief naar: dave@ribrandybv.nl 
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