J. Snoei BV en Snoei Handel BV zijn op zoek naar een

Administratief Commercieel medewerk(st)er
Voor 24 uur per week
Binnen deze functie ben je medeverantwoordelijk voor werkzaamheden binnen de afdelingen administratie en
verkoop binnendienst
Taken en verantwoordelijkheden






Administratieve taken;
Orderverwerking;
Telefoon beantwoorden;
Administratieve ondersteuning van de afdeling verkoop;
Het verzorgen van social media.

Functie-eisen






MBO werk- en denkniveau;
Klantgericht en een klantvriendelijke instelling;
Ervaring met basis computerprogramma’s o.a. Excel, Outlook en Snelstart;
Stressbestendig: je bent in staat in korte tijd opdrachten te kunnen uit- en doorvoeren;
Beheersing van de Engelse en Duitse taal is een pré.

Verder ben jij iemand die integriteit en organisatieloyaliteit hoog hebt staan, plannen en organiseren is voor jou dé
uitdaging, je bent resultaatgericht en proactief.
Wat bieden wij?




Een veelzijdige job met een grote mate van zelfstandigheid;
Ons bedrijf kent een informele, ontspannende en inspirerende werksfeer met volop ruimte om je eigen
ambities waar te maken;
Daarbij bieden we je een uitstekend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wie zijn wij?
J. Snoei BV is sinds 1935 dé specialist in de fabricage en levering van kwalitatief hoogwaardige systeemloodsen in
binnen- en buitenland. Ons uitgebreide programma omvat prefab stalen bedrijfsloodsen in vele soorten en maten.
Dankzij ons unieke concept is een lichte constructie mogelijk en is de montage snel en eenvoudig op locatie uit te
voeren. J. Snoei is een bedrijf in beweging en wil ook in beweging blijven, om daarmee een interessante
werkomgeving met groeimogelijkheden voor zijn medewerkers te bieden.
Snoei Handel BV is sinds 2018 de leverancier van metalen beplating, golfplaten, zetwerk, zelfbouwloodsen en
toebehoren.

Ben jij diegene die wij zoeken?! Dan zien we graag jouw sollicitatie tegemoet via het mailadres
k.boer@jsnoeibv.com t.a.v. de heer K. (Karel) Boer. Wil je meer weten over de vacature? Neem dan contact op met
Karel Boer tel. 0180-519155 of 06-49874523.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

J. Snoei BV / Snoei Handel BV
Van der Giessenweg 6
2921 LP KRIMPEN A/D IJSSEL

0180 51 91 55 / 0180 530 035
www.jsnoeibv.com / www.snoeihandel.nl

