
Gezocht: Administratief / commercieel medewerk(st)er (full time)

Ben jij een enthousiast actieve persoon en geen dagdromer, dan pas je goed bij Daydream dus lees snel verder! Wij 
zijn een snel groeiend bedrijf wat op het gebied van home decoratie artikelen snel de markt aan het veroveren is. Het 
assortiment van Daydream omvat vele kwalitatieve en prijsvriendelijke producten. Hierbij kan gedacht worden aan 
klein meubilair, potten, vazen, windlichten, dienbladen, droog -en kunstbloemen en nog veel meer …… Wij verkopen 
en leveren deze producten aan de grote retailers in Europa, dit zowel voor online en offline shops.

Functieomschrijving
We willen ons kantoor in Oud Gastel uitbreiden met een administratief / commercieel medewerk(st)er. We zoeken 
iemand die leergierig is en die het een uitdaging vindt om mee te bouwen aan het succes wat Daydream nastreeft.  
De administratieve werkzaamheden zijn o.a. op het gebied van inkoop, verkoop en logistiek.

Wat ga je doen?
•   Offertes maken
•   Contact onderhouden met onze suppliers
•   Logistieke opvolging van dit inkoopproces
•   Contact onderhouden met klanten over lopende orders
•   Facturering

Wat breng je mee
•   HBO werk -en denkniveau
•   Kennis en ervaring met Word, Excel, Powerpoint en Navision (Microsoft Dynamics)
•   Goede beheersing in woord en geschrift van de Engelse en Duitse taal
•   Enige ervaring met photoshop
•   1 a 2 jaar ervaring in een vergelijkbare rol
•   Je bent enthousiast en leergierig
•   Ook ben je loyaal en kwaliteitsbewust
•   Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit
•   Je kunt goed werken in een klein team

Wat bieden wij?
•   Een leuke werkomgeving
•   25 vakantiedagen
•   Korting op leuke home-deco artikelen
•   Winstdeling
•   Studie budget
•   Goede sfeer met leuke collega’s

Word je blij van wat je leest?
Reageer dan uiterlijk voor 25 oktober a.s. Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen. 
Het betreft hier een fulltime functie. Mail je motivatie en Curriculum Vitae naar Harry Schaap,  
hschaap@daydreamhomedeco.nl of stuur het naar Daydream Benelux BV, Pietseweg 13a, 4751 RT Oud Gastel.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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