Medewerker
Team Operations
bij ebm-papst Heating Systems

Over ebm-papst Heating Systems
ebm-papst Heating Systems ontwikkelt en produceert elektronische besturingen voor verwarmings- en ventilatietoestellen.
Onze besturingen onderscheiden zich op gebied van veiligheid en betrouwbaarheid. Wij helpen onze klanten met het maken
van geavanceerde toestellen, die optimaal comfort bieden en energie besparen. Dit zijn steeds vaker duurzame
technologieën, zoals warmtepompen.
ebm-papst Heating Systems maakt deel uit van de ebm-papst Groep, de wereldmarktleider op het gebied van ventilatoren en
motoren. Deze worden in vele takken van de industrie gebruikt, zoals ventilatie, koeling, verwarming, witgoed en automotive.
Hiervoor werken meer dan 15.000 mensen wereldwijd samen in 27 fabrieken en 48 verkoopkantoren.
Gezocht: Medewerker Team Operations
Om ons team te versterken zijn wij per direct op zoek naar een nieuwe collega die zelfstandig taken kan uitvoeren. Je bent
ordelijk, nauwkeurig en klantgericht. Tevens ben je flexibel en kan snel schakelen.
Functieomschrijving
Een veelzijdige functie waarin je dagelijks contact onderhoud met klanten en leveranciers. Je verwerkt orders en bewaakt
levertijden. Je komt te werken in een klein team waarin iedereen elkaar ondersteunt, daar waar nodig. Je werkzaamheden zijn
onder andere:



Secretarieel, zoals aanname telefoon, gasten ontvangen, goederen ontvangen, vervanging en ondersteuning van niet
afdelingstaken, bijvoorbeeld het verzorgen van de lunch.
Team Operations werkzaamheden, zoals verkooporders verwerken, inkooporders versturen, klantencommunicatie
zoals orderbevestigingen, mutaties en aankondiging levering, productie afstemmen met onze fabrieken, het
voorbereiden en aanmelden van zendingen bij diverse transporteurs.

Jouw profiel






MBO niveau
Goede communicatieve vaardigheden; beheersing van Nederlands en Engels (Duits is een pré)
Je kan zelfstandig een duidelijke en bondige tekst opstellen en onderscheid maken in hoofd- en bijzaken.
Ervaring met Microsoft Office (vereist) en bij voorkeur Exact logistiek
Je bent op zoek naar een baan tussen 32 en 40 uur per week

Word jij onze nieuwe collega?
Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan (standplaats ’s-Hertogenbosch), waarin je actief kunt bijdragen aan het
succes van ons en onze klanten. Er is ruimte om te leren en initiatief te nemen. Je komt te werken in een klein team met
betrokken collega’s. We bieden een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden.
We zien graag je sollicitatie inclusief motivatie en CV tegemoet.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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