Voor ons hoofdkantoor in Scheemda zijn wij op zoek naar een Commercieel
Administratief medewerker binnendienst
Samen met een klein team van collega’s zorg je voor de beschikbaarheid van zaden op het
juiste moment, de juiste plaats en in de juiste kwaliteit. Altijd ergens in de wereld. Altijd
dynamisch, omdat je werkt met een natuurproduct.
Je krijgt te maken met alle productstromen binnen de organisatie. Het gaat dan onder andere om
schoning van zaaizaad , het begeleiden van productie opdrachten in binnen en buitenland, de
financiële afwikkeling ervan. Je bent betrokken bij het hele proces: van de ontvangst van
ongeschoond zaad tot de uitlevering van eindproducten. Iedere logistieke transactie vertaalt zich
naar een financiële transactie. Je bent op de hoogte van bedrijfsadministratieve processen. Naast
nauw samenwerken met collega’s, onderhoudt je contact met klanten en leveranciers in binnenen buitenland. Zo kom je in contact met vrijwel alle facetten binnen de organisatie.

Wat ga je bij ons doen?






Je hebt contact met opdrachtgevers in binnen- en buitenland
Je verzorgt de (geautomatiseerde) voorraadadministratie;
Je bent mede coördinator van de productie
Je voert diverse voorkomende werkzaamheden uit met betrekking tot
voorraad/inkopen/financiële administratie;
Je organiseert omdat je het leuk vindt;

Wat verwachten wij van jou?







Werk- en denkniveau zijn passend om goed te kunnen functioneren in een internationale
omgeving;
Je spreekt je talen, Engels en Duits, Frans is een pré
Je hebt een proactieve houding;
Je bent nauwkeurig, gedreven en flexibel;
Je kunt goed zelfstandig werken én samenwerken;
Je hebt gevoel voor cijfers en automatisering.

Wat kun je van ons verwachten?






Een uitdagende en zelfstandige functie met ruimte voor eigen initiatief;
Uitstekende werksfeer;
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
Goede opleidingsmogelijkheden.
32-40 uur per week

Heb je interesse?
Stuur dan een schriftelijke sollicitatie met cv binnen twee weken naar Vandinter Semo, t.a.v
Vincent Enting via info@vandintersemo.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Vincent Enting, telefoon: 0597-591233.

