Gezocht: Geslaagde
collega bij De Weerd
VACATURE

Medewerker planning
& administratie

36 -40 u p/w
Apeldoorn

Bijdragen aan een verkeersveiliger Nederland en werken in een dynamische en gezellige omgeving?
De Weerd biedt je deze kans!
Verkeersschool De Weerd en De Weerd Bedrijfsopleidingen zijn al jaren een begrip in Gelderland en
Overijssel. We bieden alle opleidingen aan voor het behalen en behouden van alle rijbewijzen, dus van
bromfiets tot en met vrachtauto. Daarnaast bieden we opleidingen aan voor het werken in een magazijn en
verzorgen we BHV-opleidingen voor alle medewerkers binnen een bedrijf. Door groei van onze organisatie
zijn we voor ons opleidingscentrum in Apeldoorn op zoek naar een collega die ons team komt versterken.
Belangrijk
Je bent verantwoordelijk voor een goede, tijdige en accurate uitvoering van de leerlingen- en klantenadministratie voor Verkeersschool De Weerd en De Weerd Bedrijfsopleidingen, zodat een hoog serviceniveau
bereikt wordt. Je realiseert een effectieve communicatie en samenwerking met je collega’s, zodat processen
goed verlopen en de klant daardoor tevreden is.
Daarnaast vinden wij het erg belangrijk dat je het leuk vindt om met (jonge) mensen te werken, klantgericht bent en dat samenwerken met je collega’s voor jou vanzelfsprekend is.
De functie medewerker planning & administratie vereist een accurate en zelfstandige instelling. Plannen,
organiseren en aanpakken zijn competenties die bij je passen. Je hebt er geen probleem mee om één keer
per maand op zaterdag te werken. Je werkt nauw samen met de operationeel manager en valt onder directe leiding van de directeur. De (salaris)voorwaarden zijn marktconform.
Kijk voor meer informatie over De Weerd op www.deweerd.net.
Reactie
Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging en herken je
jezelf in bovenstaand profiel, stuur dan uiterlijk 10 januari
2021 je reactie met cv naar vacature@deweerd.net
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Françoise van Hintum. Dit kan telefonisch op nummer
06 – 27 318 010 of via bovenstaand e-mailadres.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Reageer via vacature@deweerd.net

