
Buiten Gewoon zoekt versterking! 

 

 

We zijn op zoek naar een : 

 

 

Commercieel administratief medewerker +/- 16/20 uren  

(verdeeld over 4/5 dagen). 
 

Heerenveen (standplaats)/Donkerbroek 

Als Commercieel Administratief Medewerker binnen Buiten Gewoon zorg jij ervoor dat 
onze klanten (commerciële klanten, gemeenten en andere zorginstanties etc) altijd 
netjes te woord worden gestaan en tevreden zijn. In deze functie ben jij ook de schakel 
tussen de klant en onze diensten; de twee afdelingen binnen ons bedrijf: Namelijk ons 
Hoveniersbedrijf en de Meubelmakerij. Je zorgt ervoor dat de planning van aanleg van 
tuinen en het maken van meubels loopt volgens afspraak en waar nodig bijgestuurd 
wordt. Oftewel, jij bent een hele belangrijke schakel binnen het bedrijf!  

Jij bent van nature representatief en daarmee het gezicht en de stem van het bedrijf. Je 
zal klantgericht zijn en daarnaast bied je ondersteuning voor secretarieel en 
administratief werk.  

Dit houdt in: Urenregistratie, het aannemen van de telefoon, het bestellen van materiaal, 
voorraad beheer, maar ook het maken van verkoopfacturen en offertes. Op termijn zal 
het boeken van de crediteuren en debiteurenadministratie er eveneens bij gaan horen.  

Maar ook in onze zorgtak ben jij actief. Je helpt onze trajectbegeleidster met het 
bijhouden van de (digitale) dossiers en ondersteunt waar nodig. Kortom we zijn op zoek 
naar een duizend poot! 

Wat wordt gevraagd:  
- MBO+ werk- en denkniveau richting administratie 
- Concrete werkervaring als administratief medewerkster. 
- Kennis van Excel is een vereiste!  
- Doener, accuraat, ordelijk en resultaatgericht.  
- Goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk.  
- Proactief en probleemoplossend vermogen.  
- Flexibele en (interne) klantgerichte instelling.  
- Zelfstandig kunnen werken en in teamverband.  



Denk jij te voldoen aan bovenstaande, dan zien wij heel graag je CV per mail 
(info@buitengewoondagbesteding.nl) voor maandag 16 mei. Motiveer ons waarom jij de 
geschikte persoon bent voor ons bedrijf! Mochten wij de mogelijkheden zien in je 
sollicitatie dan hoor je voor 20 mei van ons. Mocht je na deze datum niets gehoord 
hebben, dan gaan wij verder niet in op je sollicitatie. 
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