WIE ZOEKEN WIJ?

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
DEBITEURENBEHEER (M/V)
Voor ons kantoor in Zwolle zijn wij op zoek naar een Administratief
Medewerker Debiteurenbeheer (m/v). Heb jij een positieve, flexibele
instelling, een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en een grote dosis
zelfstandigheid? Solliciteer dan nu!
B.V. Leeuwbouw is een technische groothandel werkzaam in de bouw en
industrie en is onderdeel van de O. de Leeuw groep. Eén van de oudste en
meest stabiele ondernemingen van Overijssel.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
In deze functie vervul je, onder supervisie van de eerst verantwoordelijke debiteurenbeheer,
zelfstandig en proactief de debiteurenbeheeractiviteiten in de ruimste zin van het woord. Je
hebt telefonisch contact met klanten over openstaande betalingen, je beoordeelt nieuwe
klanten en draagt zorg voor een correcte administratieve afwikkeling. Ook pak je in overleg
andere administratieve taken op die in het team spelen. De functie betreft 40 uur en wordt
flexibel ingevuld binnen onze openingstijden van 07.00 - 17.30 uur.

WIE BEN JIJ?
-

Je hebt mbo werk- en denkniveau
Je bent ambitieus en klantgericht
Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
Je bent vasthoudend, nauwkeurig, betrouwbaar en discreet
Je bent resultaatgericht, proactief en beschikt over een goed probleemoplossend vermogen

-

Je hebt een flexibele werkinstelling en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel
Je hebt goede contactuele eigenschappen en doorzettingsvermogen
Je treedt daadkrachtig op in gesprekken
Je bent stressbestendig, overtuigend en nauwkeurig

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN?
-

Uitdagende functie bij een gezonde en groeiende onderneming
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Passende studiemogelijkheden voor de technische groothandel
Salarisindicatie bij 40 uur en afhankelijk van leeftijd € 1800,- tot € 2100,- bruto

HOE SOLLICITEER JE?
Ben je geïnteresseerd geraakt in bovenstaande vacature? Solliciteer dan direct!
Stuur je brief en cv ter attentie van mevr. J. Wiessenberg of dhr. C. Trip naar:
vacature@leeuwbouw.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

LEEUWBOUW
‘Uw totaalleverancier voor tijdwinst
in de bouw en industrie’, het motto
van Leeuwbouw te Zwolle. Met een
zeer breed pakket aan ijzerwaren,
gereedschappen, hang- en
sluitwerk,
bouwkeetbenodigdheden en
daarmee samenhangende diensten
zoals reparatie en keuringen van
gereedschappen, richt Leeuwbouw
zich op de bouw en de industrie.
Daarnaast heeft Leeuwbouw een
speciale afdeling voor rvs,
aluminium en koper, waardoor ook
op specifieke klantenwensen snel
kan worden ingespeeld.
Leeuwbouw maakt deel uit van de
O. de Leeuw Groep die het
predicaat ‘Bij Koninklijke
Beschikking Hofleverancier’ voert.
Voor meer informatie zie:
www.leeuwbouw.nl.

