
 
BREINZETTER EN VAKMAN,

PROBLEEMZOEKER EN OPLOSSER,
ONTWIKKELAARS EN UITVOERDERS,

THEORETICI EN UITVOERDERS.

 We hebben de juiste baan voor jou!

HEUFT QUALIPLUS B.V. is een internationaal bedrijf gevestigd in Deventer, Nederland. Ons bedrijf is een dochteronderneming van HEUFT 
SYSTEMTECHNIK GMBH, dat wereldwijd bekend voor kwaliteitscontrole en inspectie, voedingsmiddelen en farmaceutische producten.

KANTOORMEDEWERKER (M/V/D)
NEDERLANDS EN ENGELS SPREKEND

Wat ga je doen?
Administratieve werkzaamheden t.b.v. sales, projecten, service en 
onderdelenleveringen zoals:
• Het uitwerken van offertes en prijscalculaties
• Orderverwerking en facturatie
• Werken met spreadsheets c.q. tekstverwerkingsprogramma’s.
• Mail- en telefonisch contact met klanten, leveranciers en onze 

hoofdvestiging in Duitsland

Ondersteunen van de bedrijfsleiding op het gebied van:
• Personeelszaken
• Verzekeringen
• Aanlevering van administratie aan de boekhouding
• Autobeheer
• Algemene bedrijfsvoering

Wat heb je nodig:
• Minimaal een MBO opleiding (of vergelijkbaar) op 
           administratief gebied
• Sterke administratieve vaardigheden en werkervaring
• Ervaring met Officepakket and Libre Office
• Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en    
           geschrift (Duits is een pré.)
• Fulltime beschikbaarheid (5 dagen – 38,5 uur)
• Kunnen werken in een klein team, met hoge mate van
           zelfstandigheid
• Sterke communicatieve vaardigheden
• Goed kunnen werken in teamverband
• Stressbestendigheid

Wat krijg je als medewerker bij HEUFT:
• Een zeer gevarieerde fulltime kantoorbaan
• Een goed salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring (cao metaal en techniek)
• Werkervaring binnen een internationaal opererende organisatie

Interesse?

Dan zien we graag uw gedetailleerde sollicitatie, inclusief uw salariswensen en vroegst mogelijke startdatum, tegemoet aan onze HR-afdeling op 
jobs@heuft.com. Kijk voor meer informatie op onze website: heuft.com/jobs.
Is deze functie niet de juiste voor u, maar bent u op zoek naar een andere boeiende uitdaging? Stuur ons een open sollicitatie en we bekijken samen 
hoe je de toekomst van HEUFT mee vorm kunt geven.
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