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VACATURE MEDEWERKER BACKOFFICE
TERANDA is een toonaangevende producent/leverancier van aluminium terrasoverkappingen en aanverwante producten. Onze afzetmarkt bestaat uit particuliere en zakelijke klanten in Duitsland en de Benelux.
Wij onderscheiden ons van de meeste concurrenten door in eigen beheer ontwikkelde producten te
leveren en een professionele, directe relatie met onze klanten en leveranciers te onderhouden. Een platte
organisatiestructuur en een online bestelomgeving zijn kenmerkend voor onze organisatie.
Teranda groeit en daarom gaan we ons 4-koppige back-office team uitbreiden met een gemotiveerde
collega. Het belangrijkste onderdeel van je takenpakket is de transportplanning. Met behulp van transportmanagement-software plan je routes en maakt een inschatting van de verwachte aankomsttijden. Het
organiseren van de uitlevering van bestelde goederen, het verzorgen van alle daarbij behorende documenten en het contact met de transporteur/klanten loopt door jouw accurate aanpak op rolletjes. Daarnaast
voer je verschillende ondersteunende back-office taken uit. De diversiteit aan verantwoordelijkheden
zorgen voor een afwisselende baan.
Wie zoeken wij?
• Jij hebt minimaal een MBO werk- en denkniveau;
• Jij bent een stressbestendige multi-tasker met hands-on mentaliteit;
• Jij hebt affiniteit met software en maakt je nieuwe programmatuur snel eigen;
• Jij toont initiatief. Eigen inbreng wordt gewaardeerd;
• Jij kunt zelfstandig werken, maar werkt net zo graag nauw samen met je back-office collega’s;
• Jij beheerst de Nederlandse taal perfect in woord en geschrift. Vanwege ons businessmodel is het 		
beheersen van de Duitse-taal een must.
Wat bieden wij?
• Een fulltime dienstverband (38 uur);
• Een salaris en overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Metaal en Techniek;
• Een ambitieus, enthousiast team en een fijne werksfeer;
• Een groeiende organisatie.
Solliciteren?
Matchen jouw kwaliteiten met bovenstaande omschrijving? Dan ben jij wellicht diegene die we zoeken!
Stuur je motivatie en CV ter attentie van Cheriette Delsing o.v.v. vacature medewerker Back-office naar
jobs@teranda.com
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

