
Administratief medewerk(st)er

Jongejans Luchttechniek B.V. Breeuwersweg 5, 1786 PG, Den Helder, jongejansluchttechniek.nl

wij zorgen 
voor schone lucht

Jongejans Luchttechniek BV is een echt familiebedrijf. Al ruim 30 jaar met meer dan 35 mede-
werkers, verspreid over Nederland en de VS, werken wij dagelijks als één team aan afzuigop-
lossingen voor onze klanten vanuit onze fabriek in Den Helder. Wij zijn gespecialiseerd in het 
ontwikkelen van afzuigsystemen voor de agrarische sector. Hierbij kun je denken aan afzuiging 
van stof en vellen die vrijkomen bij de verwerking van bloembollen, uien, aardappelen en zaden.

Alle facetten van de bedrijfsvoering, vanaf de verkoop t/m montage op locatie, hebben wij in 
eigen beheer. Als team werken wij, ieder vanuit zijn/haar expertise, met een gemeenschappelijk 
doel: het creëren van gezondere werkomstandigheden en schonere agrarische producten. 

Ter versterking van ons team zoeken we naar een:

Wat ga je doen?
In deze functie zijn je belangrijkste taken:
    •   Administratieve werkzaamheden, op het gebied van:
 - (Digitale) postverwerking
 - Urenverwerking
 - Declaraties
 - Openstaande posten nabellen
    • Het aannemen van de telefoon
    • Het regelen van reizen voor monteurs en projectleiders
    • Het ondersteunen van HR
    • Het organiseren van diverse bedrijfs- en of personele aangelegenheden
 
Wat zoeken wij?
Voor onze nieuwe administratief medewerk(st)er hebben wij de volgende functie-eisen:
    • Beschikbaarheid van 32 uur per week
    • MBO+ werk- en denkniveau en ongeveer 2 jaar werkervaring
    • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
    • Ervaring met AFAS en of een PDL diploma is een pré

Wie ben jij?
Voor deze functie zijn wij op zoek naar:
   • Een enthousiaste persoonlijkheid
   • Iemand die bereid is zich boekhoudkundige werkzaamheden eigen te maken
   • Iemand die bereid is tot het volgen van cursussen en zichzelf daarmee te ontwikkelen
   • Iemand die accuraat en integer kan werken
   • Iemand die van aanpakken weet
   • Iemand die snel kan schakelen en houdt van afwisseling

Wat bieden wij?
Als jij ons team komt versterken, krijg jij:
   • Een afwisselende functie, midden in de organisatie, bij de marktleider op het gebied van    
     agrarische afzuiging
   • Groeimogelijkheden binnen de functie 
   • Een plezierige werksfeer in een gezellig familiebedrijf
   • Een marktconform salaris volgens de CAO Metaal en Techniek
   • 25 vakantiedagen + 13 ADV dagen o.b.v. een fulltime dienstverband

Ben jij die enthousiaste administratief medewerk(st)er die wij zoeken? Solliciteer! 
Stuur je CV en motivatie zo snel mogelijk naar Iris Greveling, 
i.greveling@jongejans-luchttechniek.nl, of bel 0223-660666!


