Tradinco Instruments is dé Nederlandse meet- en kalibratiespecialist!
Al meer dan 50 jaar ontwikkelt, produceert en verhandelt Tradinco Instruments een uitgebreid pakket aan
innovatieve producten voor de proces, farma, voedingsindustrie en de OEM markt.
Daarnaast verzorgen wij in ons kalibratielab (RVA) kalibraties op het gebied van druk, temperatuur en diverse
elektrische grootheden. Wij zijn zeer oplossingsgericht en klantgedreven.
Voor ons bedrijfsbureau (4 fte) zijn we per direct op zoek naar een

Meewerkend Hoofd bedrijfsbureau m/v
Het bedrijfsbureau is de spil in de onderneming en zorgt ervoor dat de orders correct, tijdig en conform
verwachtingen van de klant worden geleverd. Verder is het bedrijfsbureau verantwoordelijk voor:
Aanmaken, plannen en reserveren orders;
Overall planning;
Bestellen en ontvangen benodigde materialen, inclusief ingangscontrole;
Verpakken en verzenden producten, inclusief export documenten;
communicatie met leveranciers over kwaliteit, levertijden en prijzen;
communicatie met klanten over leveringen.
Met jouw kennis, ervaring en procesmatige manier van werken ga je ‘rust’ brengen in de ‘hectiek’ op het
bedrijfsbureau.
Wat heb je nodig?
Heb je een afgeronde MBO-opleiding, richting logistiek en planning, met minimaal 10 jaar relevante
werkervaring, bij voorkeur opgedaan in een productie / serviceomgeving? Herken jij jezelf in onderstaande
functie eisen? Reageer dan direct!
Gevraagde competenties:
• je steekt graag je handen uit de mouwen;
• je kan goed samenwerken;
• plannen en organiseren gaat je makkelijk af;
• je bent communicatief, besluitvaardig, resultaatgerichtheid en flexibel.
Gezien het internationale karakter van onze leveranciers en klanten is een goede mondelinge en schriftelijke
beheersing van de Engelse taal vereist. Duits is een pré.
Wij maken gebruik van Exact Globe en Synergy, ervaring hiermee is een pré.
Wij bieden
Tradinco biedt een fijne en veilige werkomgeving, een prima salaris met goede secundaire
arbeidsvoorwaarden, waaronder een vaste 13e maand, 33 vrije dagen en veel zelfstandigheid in de functie.

Heb je zin in een uitdagende baan met veel afwisseling, stuur dan je CV met motivatie naar
solliciteren@tradinco.com.
Heb je nog een vraag over deze dynamische functie? Stuur dan ook een mail naar solliciteren@tradinco.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

