
 

 

 

 

Betere ingrediënten, slimmere recepturen, efficiëntere processen ... Bij Spectro 

werken we elke dag aan de reinigingsconcepten van de toekomst. Next 

Generation Cleaning Solutions noemen we dat. Voor onze klanten betekent dat: 

hoogwaardige reinigingsmiddelen en innovatieve totaalconcepten waarmee ze het 

verschil kunnen maken. En voor onze medewerkers: afwisselend werk in een 

familiebedrijf dat oog heeft voor mens en maatschappij. 

 

Vanwege onze aanhoudende groei zijn we op zoek naar een: 

 

Administratief Medewerker (24 uur) 

Die even secuur als sociaal is 
 

- Kun jij uitstekend samenwerken met je collega’s? 

- Ben je heel secuur en heb je oog voor detail? 

- Kan je tegen enige druk en stress? 

- Durf je een internationaal (telefoon)gesprek aan te gaan? 

 

Dan gaan we graag met je in gesprek!  

 

Over de functie 

Als administratief medewerker heb je een gevarieerd takenpakket. Zo voer je verkooporders in, 

beantwoord je eerste vragen van klanten, maar ondersteun je ook de inkoop en andere afdelingen 

met administratieve werkzaamheden. Doordat je diversen afdelingen ondersteund werk je veel en 

intensief samen met je collega’s. Daarnaast heb je regelmatig contact met klanten en leveranciers via 

de telefoon en e-mail.  

 

Vanwege de groei van onze organisatie ontvangen we regelmatig mensen uit binnen- en buitenland. 

Jij ontvangt de mensen en draait je hand niet om voor het regelen van een eventueel verblijf en/of 

vervoer, zowel voor klanten als voor je collega’s. Hiervoor heb je een dienstverlenende instelling 

nodig en uiteraard spreek je ook Engels en Duits. Bij invoer en controle is het uiterst belangrijk dat 

orders goed in ons systeem staan, hiervoor moet je dus uitermate nauwkeurig kunnen werken. Elke 

dag is anders, dagen waar veel vragen en telefoongesprekken op je af komen zijn niet ongebruikelijk. 

Hier moet je goed mee om kunnen gaan.  

 

En verder … 

 

- Heb je goede communicatieve vaardigheden  

- Praat je even gemakkelijk met een directe collega als met de directie 

- Vind je het leuk om mensen te helpen door werkzaamheden over te nemen 

- Vind je administratieve taken leuk 

- Spreek je vloeiend Nederlands, Engels en weet je ook je weg in het Duits 



 

 

 

Dit is wat je nodig hebt: 

 

- Een afgeronde mbo-opleiding en -werkniveau 

- Werkervaring in een soortgelijke functie  

- Oog voor detail 

- Stressbestendigheid  

- Een gastvrije mentaliteit 

 

Dit is wat we je bieden: 

 

- Een veelzijdige baan bij een innovatief familiebedrijf  

- Veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 

- Ruimte om je takenpakket en eventueel je uren uit te breiden 

 

Laat van je horen!  
Ben je even secuur als sociaal? Dan zijn we benieuwd naar je verhaal. Bel of mail even met ons:  

 

0412 – 631 956 

po@spectro.nl 

 

  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs. 


