
VACATURE

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

BEN JE EEN ADMINISTRATIEVE DUIZENDPOOT EN WIL JE FULLTIME AAN DE SLAG? 

DAN ZIJN WIJ OPZOEK NAAR JOU!

Werken bij Indivipro betekent werken bij een informele organisatie die volop in beweging is. Heb je geen 8 tot 5 mentaliteit en zie jij jezelf in het profiel wat geschetst is, dan 

ontvangen wij graag jouw motivatiebrief met CV per mail; anouk@indivipro.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw A. Spenkelink, tel. 0547-385007. 

Functie Administratief medewerker

Binnen deze functie ben je verantwoordelijk voor de orderadministratie en verricht je voor een deel verkoop ondersteunende werkzaamheden op de binnendienst. Ook draag je zorg voor de 

logistieke, administratieve werkzaamheden. Je neemt o.a. orders van de klant aan en verwerkt deze in ons administratiesysteem. Vanuit dit systeem verricht je bestellingen waarmee je de 

productie in gang zet. Telefoonaanname en email behandeling behoort tevens tot je takenpakket. Ook word een commerciële houding verwacht daar je regelmatig contact hebt met klanten en 

je deze met een klantvriendelijke en commerciële inslag verder helpt. 

Functie eisen 

Belangrijk is dat je kennis hebt van administratieve processen en inzicht hebt om hier verbetering in aan te brengen. Je kunt onder druk gestructureerd en accuraat werken. Je beschikt over 

een afgeronde MBO opleiding en een aantal jaren aansluitende werkervaring. Je hebt een goede beheersing van de Engelse en Duitse taal. Goede beheersing van de Franse taal is een pré 

alsmede je kennis van het administratiesysteem Exact. 

Bedrijfsprofiel Indivipro 

Indivipro is een internationale groothandel, importeur van Nature Deco en Lutron en beschikt over een eigen atelier. Op het gebied van raamdecoratie kunnen wij architecten en ontwerpers 

volledig ontzorgen. Met ons eigen atelier en team van gespecialiseerde mensen realiseren wij projecten in binnen en buitenland. CarpetlinQ, onderdeel van Indivipro, is opgericht in 2014 en 

biedt een breed aanbod aan tapijt en karpetten. Nagenoeg alle kleden worden in Nederland op maat gemaakt. Moderne tech nologieën gaan hand in hand met ambachtelijke methodes om te 

komen tot unieke karpetten die passen bij ieder interieur.


