GLASSOLUTIONS B.V. is op zoek naar een enthousiaste:
Order- en projectbegeleider in Arnhem
(32-39 uur per week)
Wie zijn wij?
GLASSOLUTIONS B.V. is een transformatie en distributienetwerk van bouwglas. In
Nederland is het één van de grootste productie- en distributiebedrijven van isolatieglas,
veiligheidsbeglazing, interieurbeglazing en glas specials. Binnen GLASSOLUTIONS vinden
we het belangrijk om een open en betrokken cultuur te creëren. Wanneer je aan de slag zou
gaan bij ons, zal je merken dat er een ontspannen sfeer heerst onder collega’s. We zijn een
platte organisatie, waar het heel normaal is om zo bij iemand binnen te lopen om een vraag
te stellen of een praatje te maken. Samenwerken is het sleutelwoord! Daarnaast verwachten
we van je dat je hard werkt en hart hebt voor de zaak, net zoals de rest van onze
medewerkers.
Wat draag jij bij?
• Als order- en projectbegeleider zorg jij voor een correcte en tijdige begeleiding
en coördinatie van orders en projecten van de top 30 gevelbouwers, met als doel
problemen te voorkomen en het resultaat te optimaliseren.
• Je bent dagelijks bezig met het verwerken van bestellingen (plannen, toewijzen,
voorbereiden orderintake en orderinvoer) en daarom is het werken met MS
Office en SAP voor jou vanzelfsprekend.
• Het proactief opvolgen van bestellingen bij leveranciers en klanten is ook iets wat
je veel zult gaan doen. Je bent dan ook te omschrijven als een collega die
initiatieven neemt en lekker doorpakt.
• Daarnaast zal je goed in staat moeten zijn problemen binnen het ordertraject en
tijdens een project te signaleren en op te lossen. Je hebt bij voorkeur minstens
één jaar ervaring in een soortgelijke functie.
• Tot slot treed je op als vraagbaak voor de klant en interne collega’s betreffende
lopende orders en afhandelingen. Omdat jij servicegericht bent en goede
communicatieve vaardigheden bezit, is dit voor jou geen probleem.
Wat dragen wij bij?
Een uitdagende en afwisselende baan in een innovatief Glasbedrijf met een uitstekende
werksfeer, waarin ruimte is voor eigen inbreng en ondernemerschap. Daarnaast is er sprake
van een aantrekkelijk pakket primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Interesse gewekt? Solliciteer dan vandaag nog op deze leuke functie!
We zien je motivatie en cv graag voor 12 oktober as. tegemoet! Je kunt deze richten aan
Suzanne Goddijn, HR-adviseur Suzanne.Goddijn@glassolutionsbv.nl Heb je vragen over
deze vacature dan kun je terecht bij Gerrit Schipper, Hoofd Binnendienst: 06-150 136 83

