
Commercieel administratief medewerker (parttime)

Frisian Motors zoekt een commercieel administratief medewerker (parttime) voor ondersteuning van
het bedrijfsbureau en de verkoop/export afdeling. Wij zoeken iemand voor 20 tot 32 uur per week. In
deze functie ben jij het eerste aanspreekpunt binnen de organisatie, zowel telefonisch als via e-mail.
Daarnaast houd jij je bezig met het aannemen en verwerken van orders. Je kunt hierbij denken aan
het versturen van pakketten, maar ook het opstellen van offertes en het maken van werkbonnen. Het
voorbereiden en organiseren van demonstraties en beurzen en een deel van de marketing
werkzaamheden maken ook deel uit van jouw takenpakket.

Gewenste vaardigheden en deskundigheid

- MBO werk- en denkniveau

- Communicatief vaardig

- Nauwkeurige en accurate werkhouding

- Relevante ervaring in een soortgelijke functie

- Flexibel in het ondersteunen van je directe collega’s

- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Duits is een pré

Het aanbod

Deze functie is een aantrekkelijke job binnen een klein maar groeiend bedrijf. Het betreft een

veelzijdige parttime baan, binnen kantooruren. Het werk is voor een groot deel op kantoor, maar

thuiswerken behoort ook tot de mogelijkheden. De uren zijn in overleg flexibel in te delen. De

geschikte kandidaat kan rekenen op een passend salaris, een goede pensioenregeling en

aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een laptop en telefoon van de zaak. Daarnaast

kom je te werken in een gezellig en informeel team.

Over Frisian Motors BV

Frisian Motors is een kleinschalige assemblagefabriek in puur elektrisch aangedreven voertuigen. Wij

zijn een jong en innovatief bedrijf. Ons werkgebied is hoofdzakelijk Nederland, maar ook in andere

Europese landen breiden wij steeds verder uit. De voertuigen worden zowel rechtstreeks geleverd

aan eindgebruikers als via een dealerkanaal.

Belangstelling?

Mail je brief met CV naar info@frisianmotors.com t.a.v. Johanna Zeilstra. Wil je meer weten over

deze functie dan kun je tijdens kantooruren contact met ons opnemen op nummer 0512-767100.

Salaris indicatie: €2.200,- tot €2.500,- (bij een fulltime dienstverband)


