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Wij zijn dringend op zoek naar een: 
 

Allround administratief medewerker  
 

Zoek jij een nieuwe uitdaging in Apeldoorn? Dan heten wij jou van harte welkom! 
 
Functieomschrijving 
Voor ons internationaal georiënteerde familiebedrijf, welke zich bezig houdt met de ‘rebuilding’ van machines 
voor industriële wasserijen, zijn wij op zoek naar een zelfstandige administratief medewerker.  
  
Als allround administratief medewerker ben je de spil in de organisatie waar het gaat om organiseren en regelen 
van verschillende werkzaamheden. Om je meer inzage te geven in jouw taken en verantwoordelijkheden, 
hieronder een greep uit de werkzaamheden: 

 Afhandelen van inkomende en uitgaande communicatie (telefoon, e-mail, post) 
 Fungeren als aanspreekpunt, zowel intern als extern voor de machinefabriek 
 Crediteuren- en debiteurenbeheer;  
 Verwerken inkoopfacturen 
 Factureren van de verkooporders 
 Bewaking van het gehele offerte-, order- en leveringentraject voor alle projecten.  

Met o.a.: Alle verkooporders vastleggen, Projectnummers toekennen, vrachtbrieven opstellen. 
 Afhandelen van inkomende en uitgaande communicatie (telefoon, e-mail, post, fax) 
 Bieden van facilitaire ondersteuning (bijvoorbeeld: Het beheren/inkopen van de office supplies) 
 Beheren van het archief en contracten 
 Diverse overige administratieve werkzaamheden. 

Kortom, een veelzijdige en dynamische functie waarin je ons familiebedrijf verder kan helpen.  
 
Jouw profiel 

 Een afgeronde MBO opleiding, bij voorkeur in de richting administratie. 
 Ervaring met Exact een pré; 
 Goede beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord en geschrift; 
 Prettige persoonlijkheid met een probleemoplossend vermogen en een echte doener; 
 Aantoonbare werkervaring (minimaal 5 jaar) opgedaan op in een administratieve functie. Ervaring in 

een productie-omgeving is een pré; 
 Onze voorkeur gaat uit naar iemand die woonachtig is in of nabij Apeldoorn. 

 
Ons aanbod 
Een dynamische fulltime functie (40 uur) met een breed takenpakket, waarin je een grote mate van eigen 
verantwoordelijkheid hebt. Daarnaast bieden wij een prima arbeidsvoorwaardenpakket. Je gaat werken bij een 
familiebedrijf met een leidende positie in de markt. 
 
Interesse? 
Denk jij dat je geknipt bent voor deze functie en wil jij onze organisatie komen versterken?  
Stuur dan direct je sollicitatiebrief met cv naar r.hagen@goudkuil.com. 
Heb je nog vragen omtrent de vacature? Neem dan contact op met Rudie Hagen (+31)(0)55 5332023. 
 
Acquisities op deze advertentie worden niet op prijs gesteld. 


