Artech Rubber B.V. in Zutphen zoekt een fulltime
Commercieel-administratief medewerker (m/v)

Artech Rubber bestaat al ruim 25 jaar en heeft weer een groeispurt ingezet. We maken Technisch
Rubber producten die o.a. in de bouwwereld, scheepvaart, olie- en gasindustrie, voedingsmiddel- en
farmaceutische industrie worden gebruikt. Ons team is in het afgelopen jaar gegroeid van 9 naar 18
enthousiaste collega’s. Mede hierdoor zijn wij op zoek naar een verkoper binnendienst.
Ons kantoorteam bestaat uit drie collega’s, waarvan één de bedrijfsleider, en twee commercieeladministratief medewerkers.
We zoeken een collega die:
•
•
•
•
•
•

Met commercieel gevoel onze klanten telefonisch en per email te woord staat
Financieel-administratieve taken vlot en precies verricht
Zich wil verdiepen in de aard en toepassingen van de producten die we maken
Veel kleine deeltaken kan uitvoeren en toch oog houdt voor het grote geheel
Gezellig en sociaal is, maar ook zelfstandig en geconcentreerd kan doorwerken
Meedenkt en samen met de andere collega’s ervoor zorgt dat de kantoorprocessen en bezetting gegarandeerd zijn

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
•
•
•
•
•

Commerciële klantgesprekken voeren (klanten bellen en mailen ons voor informatie en
bestellingen), opbouwen relatie met onze klanten
Algemene vragen zelfstandig afhandelen en technische vragen naar de juiste collega
doorzetten
Orders inboeken en bevestigen
Zendingen administratief klaarmaken en verzending organiseren
Facturen maken en inboeken

Beschik jij over onderstaande vaardigheden?
•
•
•
•

Nederlands vloeiend in woord en schrift
Duits (mondeling, we hebben veel Duitstalige klanten) en Engels (mondeling en schriftelijk)
Microsoft Excel en Word
Kennis van financiële processen in een bedrijf

Het betreft een fulltime functie. Het salaris is marktconform en afhankelijk van de ervaring van de
kandidaat.
Heb je interesse? Stuur dan een motivatiebrief en C.V. naar Anja Ariese: anja.ariese@artechrubber.nl
Meer informatie over ons bedrijf en producten vind je op onze website: www.artechrubber.nl
Heb je vragen over deze functie, neem dan contact op met Anja Ariese: 0575 - 543876

