Heidelberg Benelux (voorheen Plantin en Tetterode) is onderdeel van Heidelberger
Druckmachinen AG en levert printing oplossingen aan de grafische markt in de Benelux.
Daarbij beperken wij ons niet tot de verkoop van machines, maar leveren wij ook alle
bijbehorende services, onderdelen, verbruiksgoederen, software en opleiding gedurende de
gehele levenscyclus van de machine. Heidelberg Benelux realiseert samen met haar 160
medewerkers vanuit Evere (BE) en Haarlem (NL) een omzet van ongeveer €100 miljoen.
Voor onze vestiging in Evere zijn wij op zoek naar een gedreven

Medewerker Customer Order Management (m/v)
De functie:
-

-

Je gaat deel uitmaken van ons “Prinect” team, een ambitieuze groep van 12
medewerkers die verantwoordelijk is voor verkoop, implementatie en customer
support van onze Prinect software, bijbehorende hardware en CTP-apparatuur.
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de administratie van de verkooporders
vanaf vastlegging van de orders tot en met facturatie.
Daarnaast plaats je de noodzakelijke bestellingen bij onze leveranciers en je
coördineert de uitlevering hiervan naar onze klanten.
Je vervult een belangrijke centrale rol in het Prinect team en je bent op
administratief gebied de rechterhand van de team Manager.

Jouw profiel:
-

Vooropleiding op minimaal hoger beroepsonderwijs niveau in een commercieeladministratieve richting.
Bij voorkeur enkele jaren administratieve ervaring in een verkoop-, een project- of
een service omgeving.
Je bent communicatief vaardig, punctueel en stressbestendig.
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse-, Franse- en Engelse taal in woord
en geschrift.
Enige ervaring met SAP is een plus.

Ons aanbod:
-

Wij bieden je een zeer afwisselende functie, waarbij we je garanderen dat routine of
verveling uitgesloten zijn.
Een fijn team om mee samen te werken, allen zeer gedreven en bereid jou te
ondersteunen in jouw administratieve- en coördinerende taken.
Wij kennen prima arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris.

Wil je verdere informatie of ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Wim Theuns, HR-adviseur van onze vestiging in Evere, telefoonnr.
+32 (0)2 727 34 00 of wim.theuns@heidelberg.com
Voor informatie kun u ook contact opnemen met Wouter van den Berghe, Manager Prinect
Benelux, telefoonnr. +32 (0)475 81 80 75 of Wouter.vandenberghe@heidelberg.com

