
TELEFONISTE/           
ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER 

(M/V)  min 24 uur

Hoogaerts Lichttechniek BV zoekt een

We horen graag van je!

Wie zijn we?
Hoogaerts Lichttecniek is een importbedrijf dat
gespecialiseerd is in projectverlichting voor
bijvoorbeeld ziekenhuizen, scholen en kantoren.     
De verlichting voor deze projecten wordt
geïmporteerd vanuit Duitsland, Spanje en Finland.

Wat is dit voor functie?
Als telefoniste ben je het eerste aanspreekpunt voor de 
klanten die bellen. Verder vallen licht administratieve taken 
onder de functie en eventueel licht marketing werk zoals 
het bijhouden van linkedIn / Facebook en nieuwsbrieven.  
software die voornamelijk gebruikt wordt is Exact 
en MS Office.

Wat vragen we van jou?
Een accurate werkhouding, een flexibele instelling, 
zelfstandigheid, een teamplayer, servicegerichtheid 
en enthousiasme.

Wat kun je van ons verwachten?
Wij bieden een gevarieerde part-time functie van 
minimaal 24 uur in een fijne werkomgeving met 
uitstekende primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden.

Je sollicitatie mag je sturen naar:

Hoogaerts Lichttechniek B.V.
info@hoogaerts.nl

T.a.v. Dhr. J.L.E. Hoogaerts

Meer informatie over ons bedrijf:
www.hoogaerts.nl
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