
Solliciteren naar deze baan
Herken je jezelf in bovenstaande beschrijving? Solliciteer door een e-mail met je motivatie en je CV te 
sturen naar jobcoach@gova.nl. Na jouw sollicitatie ontvang je van mij een bericht of je uitgenodigd wordt 
voor een eerste kennismaking. Solliciteren kan t/m 8 februari 2021.

Janou Derckx
Gova | www.gova.nl | Essenseweg 47 | 4709 RB Nispen | jobcoach@gova.nl 

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Commercieel administratief 
medewerker (fulltime)

Va
ca

tu
re

Functie omschrijving.
Je krijgt een breed en afwisselend takenpakket en neemt de verantwoordelijkheid voor het hele 
orderproces. Hierbij hoort:
• Het aannemen en invoeren van orders die per telefoon, mail of webshops binnenkomen
• Het mede opstellen en opvolgen van offertes
• Transport reserveren
• Zorgdragen voor administratieve afhandeling van de orders en het bijbehorende fust
• Up-to-date houden van diverse aanbodsystemen en webshops, inclusief de productfotografie
• Je werkt nauw samen met het hoofd orderverwerking en de boekhouding
• Aandragen van verbetervoorstellen m.b.t. de diverse processen

Wij zijn een bedrijf dat de relatie met de klant hoog in het vaandel heeft staan. Hierbij hoort:
• Ontvangst van bezoekers
• Het up-to-date houden en verdere ontwikkeling van ons CRM systeem
• Gebruik van social media om de relatie met klanten te ondersteunen

Wij zoeken iemand die:
• Klantgericht is
• Over goede communicatieve eigenschapen 

beschikt; vriendelijk, vragend en behulpzaam
• Nauwkeurig en secuur kan werken
• Na een gedegen inwerkperiode zelfstandig kan 

functioneren in ons team
• Goed is met computers; de omgang met onze 

systemen heb jij zo onder de knie
• Bekend is met webshops en hier meer van wil 

leren
• Commercieel is ingesteld
• Proactief is en graag de handen uit de mouwen 

steekt

Functie-eisen
• Goede beheersing van de Nederlandse en 

Engelse taal in woord en geschrift
• In het bezit van minimaal een MBO-diploma 
• Goede beheersing MS Office

Uit het bovenstaande blijkt dat we een gevarieerde baan aanbieden. Met een actieve, zelfstandige, 
flexibele werkhouding inclusief het nemen van eigen initiatieven, behoort doorgroei tot de 
mogelijkheden.

Soort dienstverband
Fulltime; maandag t/m vrijdag overdag. Werktijden zijn in overleg. We starten met een overeenkomst 
voor bepaalde tijd met als uitgangspunt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Kijk voor de volledige vacature op onze website.

http://www.gova.nl/

