Backoffice medewerker PT uren in overleg 20-24 uur
BVO Vloeren realiseert 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 en op voorschrift van architecten/interieurontwerpers in een veelal exclusiever segment.
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.
De nieuw ontwikkelde showroom van BVO Vloeren is toonaangevend in de branche en vertegenwoordigt in de hoedanigheid van ‘brand store’ diverse internationale topmerken.
BVO Vloeren is een kleine organisatie mét grote ambities en is op zoek naar een administratieve
ruggengraat die zijn/haar zaakjes op orde heeft.
Wat houdt deze baan grotendeels in?
•
Telefonisch/mail contact met klanten, (interieur)architecten, bouwpartners en leveranciers.
•
Administratief begeleiden van het proces tussen offerte en aftersales.
•
Licht boekhoudkundige werkzaamheden.
•
Kantoorvoorraden bijhouden en zorgen dat alles op kantoor op rolletjes verloopt.
•
Verantwoordelijk voor uitgaande pakketpost (stalen, onderhoudsmiddelen etc).
Wat mag je van ons verwachten?
•
Een interessant salarispakket, m.i.v. vakantietoeslag, opleidingsmogelijkheden, pensioenplan, - WIA-hiaat-verzekering, personeelskorting
•
Een informele samenwerking met een klein, betrokken team in een platte organisatie
•
Leuke teamactiviteiten; work hard, play hard
•
25 vakantiedagen op basis van 40 uur
Wat vragen wij van jou?
•
Minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie en voor minimaal 20 uur per week
•
beschikbaar.
•
Accuraat zijn en goed prioriteiten weten te stellen.
•
Bekend zijn met MS Office, Teamleader en Yuki is een pré
•
Initiatief nemen om zaken die je tegen komt aan te pakken.

Interesse?
Spreekt ons bedrijf en deze baan je aan? Mail je motivatie en CV naar Priscilla van Oosterbos
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld en hier zal niet op worden gereageerd.

Mail ons
priscilla@bvovloeren.nl

BVOV L O E R E N . N L

Bel ons
076 204 3022

