Medewerker Orderverwerking 20 – 40 uur per week
Functieomschrijving
Wil jij deel uitmaken van een klein en enthousiast team, waar jij verantwoordelijk bent
voor de volledige orderafhandeling van onze klanten? Dan is deze afwisselende job
echt iets voor jou! Euroquick is op zoek naar een zelfstandig Medewerker
Orderverwerking.
Je werkzaamheden bestaan o.a. uit:
•
•
•
•

Aannemen en verwerken van bestellingen via telefoon, e-mail of één van onze
webshops
Beantwoorden van (technische)vragen en afhandeling van service aanvragen of
klachten
Het order-picken en verzendklaar maken van bestellingen in ons magazijn
Het bijhouden van de webshop

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•

Je vindt het leuk om contact met klanten te hebben en beschikt over goede
communicatieve eigenschappen
Je bent nauwkeurig en kunt goed overweg met softwareprogramma’s
Je bent stressbestendig want regelmatig moet je meerdere ballen hooghouden
Je schuwt de werkzaamheden in het magazijn niet, die soms ook zwaar kunnen
zijn. Deze werkzaamheden maken tevens een belangrijk deel uit van jouw job
Je hebt een MBO werk- en/of denkniveau
Je beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift.

Wat bieden we jou?
Je komt terecht in een enthousiast team van vijf medewerkers waarbij ruim aandacht
besteed zal worden om je in te werken. Jouw bijdrage in ons team is belangrijk en je
werk wordt gewaardeerd door je collega’s en klanten. Je baan is afwisselend en
meerdere van je capaciteiten kun je hier dan ook in kwijt en verder ontwikkelen. De
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Technische Groothandel en je kunt rekenen
op een salaris van tussen € 2.200,- en € 2.400,- bruto per maand, afhankelijk van leeftijd
en ervaring. Een werkweek van 40 uur, 25 vrije dagen per jaar en een contract met het
vooruitzicht op een vaste aanstelling. Dit op basis van full time, maar part-time (20 uur)
is ook bespreekbaar.
En, vanzelfsprekend drink je voortaan bij ons de lekkerste koffie!

Bedrijfsprofiel

Euroquick BV is exclusief distributeur binnen de Benelux van een aantal merken
espressomachines voor thuisgebruik. Ons bedrijf bestaat meer dan 20 jaar en is
toonaangevend in de markt van gespecialiseerde ‘Italiaanse’ espressomachines zoals
je kunt zien op onze website www.euroquick.nl. Het team van Euroquick bestaat uit vijf
enthousiaste mensen waar jij deel van uit kunt maken.
Tot onze klanten behoren vele koffie-en thee speciaalzaken, luxe kookwinkels, bekende
warenhuizen en internetbedrijven. Daarnaast leveren wij met onze webshops koffiegerelateerde producten aan consumenten.
Stuur je sollicitatie aan wessel@euroquick.nl of Euroquick BV, Einsteinstraat 69, 3281 NJ
Numansdorp of bel 0186-680978 en vraag naar Wessel Bakker.

