VACATURE
LOGISTIEK/ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER
16 uur per week
Vaste werkdagen WOENSDAG EN VRIJDAG

Verhage Orthopedie
Koningsweg 2-24
3762 EC Soest

035-5885220
Info@verhage-orthopedie.nl

Voor onze locatie in Soest
zijn we op zoek naar een
logistiek/administratief
medewerker.

Verhage Orthopedie is, met totaal
10 medewerkers, een klein, maar gezellig en
vooral gedreven orthopedisch technisch bedrijf.
Wij vervaardigen en leveren diverse hulpmiddelen
voor het bewegingsapparaat. Verhage Orthopedie
is gevestigd in Soest (hoofdkantoor), maar heeft
ook een vestiging in Apeldoorn en spreekuren in
diverse ziekenhuizen.

HOE ZIET JE DAG ERUIT?
Kopje koffie
of thee

Aan de slag

Cliënten helpen
aan de balie

Spreekuur

Mails
beantwoorden

Hulpmiddelen

Verzenden
van producten

Bestellingen
plaatsen

Administratie

Telefoon
opnemen

Archiveren

Jouw werkzaamheden op een rijtje
Spreekuren voorbereiden, verzamelen van
orders en hulpmiddelen

Telefoon aannemen ( afspraken inplannen,
vragen beantwoorden)

Bestellen van hulpmiddelen en afhandelen
ontvangst van hulpmiddelen

Afhandeling email

Verzend klaarmaken van uitgaande post

Frontoffice werkzaamheden ( o.a. ontvangst
cliënten)

Invoeren, uitvoeren en controleren van diverse
administratieve werkzaamheden en deze
verwerken in ons systeem Orthomatic
Archiveren

Verhage
Orthopedie werken,
Zie jij jezelf bij

dan zijn we op zoek naar
jou!

Heb je een afgeronde MBO Opleiding in de
richting van logistiek/administratief
medewerker of enige jaren ervaring in deze
richting
Heb je kennis van Microsoft Office, zoals
Outlook, Word en Excel
Kan je onder druk gestructureerd en accuraat
werken
Ben je flexibel en prioriteiten stellen is voor jou
een koud kunstje
Ben je 16 uur beschikbaar op de woensdag en
vrijdag
Sta je open om in de toekomst, indien de
mogelijkheid zich voordoet, om nog één dag
extra te werken?

Solliciteer direct!
• Solliciteer dan direct en stuur je CV en motivatie
voor 4 februari 2022 naar mij

• Angelika@verhage-orthopedie.nl
• Hopelijk zien we elkaar binnenkort voor een
kennismakingsgesprek aan onze lunchtafel.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

