Nieuwegein, 22 november 2018

Medewerker Bedrijfsbureau 24-32 uur
Zoek jij een parttime baan en heb je affiniteit met de facilitaire branche? Wil je graag werken in een hecht
team? Solliciteer dan snel naar de functie medewerker bedrijfsbureau.

DE FUNCTIE
Op deze dynamische plek ben je (mede)verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van alle Backoffice en
sales support activiteiten. Je bent een spin in het web en werkt nauw samen met de afdelingen, financiën,
sales en de buitendienst. Daarnaast zal je contact hebben met klanten en leveranciers. Voor deze functie heb
je de volgende competenties;
•
•
•
•
•

HBO werk en denkniveau bij voorkeur commerciële administratieve richting
Beheersing van Microsoft Office
Je hebt oog voor detail en werkt secuur maar toch snel
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Zelfstandig kunnen werken

De functie, locatie Nieuwegein
Dit zijn werkzaamheden als Sales support back office medewerker bij Fusernet:
- Je legt commerciële opdrachten vast in het CRM systeem;
- Je controleert opdrachten op volledigheid en onderneemt direct actie bij afwijkingen;
- Je maakt én controleert de planning van de buitendienst en daar waar nodig pas je deze aan;
- Je voert nauwkeurig de administratie van contracten uit;
- Je assisteert bij offerte aanvragen en tenders;
- Je regelt voorkomende HRM zaken;
- Je genereert op aanvraag informatie ten behoeve van interne en externe klanten.

WIE BEN JIJ
Ben jij een commercieel ingesteld en flexibele persoon en is jouw eigen administratie tip top in orde? Sterker
nog neem je de administratie van je buurvrouw er ook graag bij? Wil jij ervoor zorgen dat onze organisatie en
onze klanten door alle bomen nog steeds het bos zien? Dan is deze functie echt iets voor jou

!

Wat bieden wij?
Fusernet is een groeiend bedrijf in de ICT reiniging. Wij hebben een platte organisatiestructuur. Hierdoor
hebben we korte communicatielijnen. De sfeer is open en informeel, met veel ruimte voor meedenken en
eigen initiatieven. Fusernet biedt je een afwisselende en uitdagende baan voor 24-32 uur per week aan. Wij
vallen onder de CAO in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf en hebben een pensioenregeling Dus, 26
vakantie dagen naar rato en een eindejaaruitkering.
Ben je ervan overtuigd dat jij de medewerker bent die Fusernet zoekt voor deze uitdaging? Solliciteer dan nu
door je cv, inclusief motivatie, te mailen.
Weet jij ons zo te imponeren, dan bellen wij je voor een telefonisch interview. Worden wij daar allemaal blij
van, dan volgt er een persoonlijk gesprek. Omdat we veel voor politie en overheid werken is onderdeel van het
aanname beleid een online achtergrond screening via www.diis.nl en een aanvraag van een VOG. Heb je nog
vragen bel ons dan: 030-6000778

