Backoffice medewerker m/v 32 - 40 uur
Ben jij flexibel, administratief sterk en accuraat? Staat de klant voor jou altijd centraal en zoek
je een baan waarbij je veel zelfstandig aan de slag kan? Lees dan snel verder want wij zijn op
zoek naar een Backoffice Medewerker. Het betreft een administratieve functie in een klein en
ambitieus team.

Wat ga je doen?
Als Backoffice medewerker ben je de administratieve ruggengraat van onze organisatie. Binnen
een klein en betrokken team ben jij onder andere verantwoordelijk voor:
•

Het agendabeheer van de directie

•

Het maken en beheren van showroom afspraken

•

Inkomende telefoontjes beantwoorden

•

Het beheren van de mailbox

•

Het uitwerken van de offertes

•

Het plaatsen en bewaken van orders

•

Het verzorgen van de werkbonnen

•

De facturatie

•

Het voorraadbeheer

Naar wie zijn wij op zoek?
Wij zijn op zoek naar iemand die flexibel is, minimaal 2 jaar ervaring heeft als backoffice
medewerker of soortgelijke functie en voor 32 tot 40 uur per week beschikbaar is. Ook vinden wij
het belangrijk dat je accuraat bent en goed prioriteiten weet te stellen binnen jouw veelzijdige
takenpakket. Verder vind je het fijn om zelfstandig te kunnen werken en zal de klant bij jou altijd
op nummer 1 komen te staan.

Wat krijg je ervoor terug?
•

Een functie met veel variatie binnen jouw takenpakket

•

Een prettige werksfeer in een klein, relatief jong en betrokken team

•

Een goed primair en secundair arbeidsvoorwaardenpakket

•

Veel verantwoordelijkheden

•

Een werkplek in een gloednieuwe showroom
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Wie zijn wij?
BVO Vloeren is in 2006 gestart door Bas en Priscilla van Oosterbos. Inmiddels vormen we met
meerdere collega’s een betrokken team. We realiseren houten vloeren volgens een bepaalde
norm: tijdloos mooi, met het gemak van nu, duurzaam (in productie en levensduur) en met
precisie in detail. We plaatsen onze houten vloeren hoofdzakelijk voor particulieren in het
exclusieve segment. Ons werkgebied is onbegrensd; onze ‘visitekaartjes’ liggen door heel
Nederland maar ook in de grensstreek met België.
Onze nieuwe showroom is sinds afgelopen zomer in gebruik. Op het uitstekend bereikbare
bedrijventerrein Rithmeesterpark in Breda, staan wij klaar om onze klanten en relaties te
ontvangen in een inspirerende belevingswereld!
Als bedrijf streven we ernaar om de kwaliteit van onze vloeren én de service hoog te houden
en zijn we flexibel wanneer nodig. We staan open voor verandering en streven steeds naar
verbetering. Onze eigenheid is zichtbaar in elk aspect van onze bedrijfsvoering en alles staat in
het teken van de volle aandacht voor onze klanten, want de klantwens staat bij ons centraal.

Interesse?
Ben je enthousiast geworden van deze vacature? Mail dan jouw cv en motivatiebrief naar
Priscilla van Oosterbos priscilla@bvovloeren.nl. Zorg dat jouw cv bovenaan de stapel komt!
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Interesse?
Mail ons
priscilla@bvovloeren.nl

BVOV L O E R E N . N L

Bel ons
076 204 3022
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