
 
 

Medewerker Backoffice(parttime 16-20 uur 4 - 5 ochtenden per week) 
Zoek je afwisseling in een ambitieus team. Dan is dit misschien de baan voor jou! 

Linq Systems is de expert en specialist in railsystemen voor bouw en industrie en wij werken vanuit 
Waalwijk. Onze railsystemen zijn van hoge kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs. Linq Systems 
kenmerkt zich door een uiterst flexibele opstelling en hoge service naar onze klanten, zodat wij altijd 
een goede oplossing kunnen aandragen.  

Wij bieden een informele werksfeer met veel vrijheid voor onder andere persoonlijke ontwikkeling 
en opleiding. Als je iets nog niet kunt, dan leiden wij je op! Doordat onze ambities liggen in het 
verder uitbouwen van onze activiteiten zijn er voldoende mogelijkheden om mee te groeien in onze 
organisatie. Wij werken in een klein team waardoor de werkzaamheden zeer afwisselend zijn. Hoe 
afwisselend? Dat hangt ook af van je instelling en initiatieven. Bij ons krijg je alle ruimte om je eigen 
werk te organiseren en je verder te ontwikkelen. 

Door onze groei zoeken wij iemand die onderstaande taken enthousiast kan uitvoeren. 

 Administratieve verwerking van inkoop en verkoop orders/facturen 
 Administratieve verwerking van de financiële transacties 
 Debiteurenbewaking 
 Overige algemene administratieve taken 
 Onderhouden / vastleggen van de inkoop en verkoopprijzen 
 Ondersteuning van de Verkoop en Inkoop 
 Up to date houden van het artikelbestand  
 Up to date houden en/of verbeteren van de inhoud (content) van de website en webshop 
 Contact onderhouden met klanten en leveranciers 

Vaardigheden en competenties 

- Minimaal MBO+/HBO opleiding en kennis van MS 0ffice. 
- Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, Duits is een pré 
- Accuraat, initiatiefrijk 
- Affiniteit met technische producten en oplossingen 

Herken je jezelf in bovenstaande, ben je ervan overtuigd dat je deze baan aan kunt en wil je 
meer informatie over deze uitdagende baan bij ons? Neem dan contact op met René 
Quaedvlieg, telefoon 0416-651999 of stuur je CV met jouw motivatie naar rene@linqsystems.nl. 
Meer informatie over ons bedrijf kun je vinden op www.linq-systems.nl.  

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


