
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ter uitbreiding van ons salesteam hebben wij op dit moment een vacature voor een: 

Commercieel administratief medewerker (23-32 uur)   

Het sales team bestaat uit de directeur, de key-accountmanager en de 

commercieel medewerker binnendienst. Samen zijn wij verantwoordelijk voor het 

contact met en de verkoop aan onze klanten én het transport van onze producten 

over de hele wereld. De commercieel medewerker ondersteunt het salesteam op 

administratief gebied zodat we als team nog beter presteren in leverprestaties en 

klanttevredenheid. 

Wat ga je doen? 

 Je voert de verkooporders in in het ERP-systeem (Navision) 

 Je verstuurt op aanvraag monsters naar onze klanten 

 Je archiveert alle verkoopgerelateerde documenten/informatie 

 Je ondersteunt de commercieel medewerker en de key accountmanager bij 

alle verkoop gerelateerde zaken 

 Je verzorgt de facilitaire zaken: bestelt de lunch, helpt mee bij festiviteiten, 

verzorgt de post 

Wie zoeken we? 

 Je hebt enkele jaren werkervaring op een commerciele binnendienst binnen 

een industriele omgeving 

 Je vind het leuk om flexibel ingezet te worden bij allerhande administratieve 

zaken 

 Je hebt een mbo-opleiding in een commerciele richting 

 Je bent uiterst accuraat bij het verwerken van cijfermatige gegevens, je snapt 

waar je mee bezig bent 

 Je bent assertief, je geeft je mening als zaken beter kunnen 

 Je hebt een dienstverlenende instelling en groot verantwoordelijkheidsgevoel  

 Een echte teamplayer maar ook iemand die zelfstandig kan werken en een 

positieve bijdrage levert  

Wat kunnen we bieden  

Een afwisselende werkplek in een leuk klein salesteam waar je met z’n allen de 

klus klaart. Door de geringe grootte van Schut Papier maak je alles mee en maak 

je door je inzet het verschil. Verder heerst er een informele sfeer. Daarnaast 

bieden we jou uitstekende arbeidsvoorwaarden waaronder een vaste eindejaars-

uitkering van 8,33%.  

 

COMMERCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 



 

Informatie en sollicitatie  

Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met Paul 

Spies (Key account manager) op telefoonnummer 0317-31 91 10. Je schriftelijke 

sollicitatie richt je aan Annelies du Pree (sollicitatie@schutpapier.com).  

 

Alvast bedankt voor de getoonde interesse in onze organisatie! 
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