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Thijssen-den Brok BV specialiseert zich in de productie van betonwaren, gericht op de 
agrarische sector, woning & utiliteitsbouw en infra (Keerwanden, industriële vloerplaten, 
traptreden, parkeerblokken e.d.). Een zeer divers assortiment en daardoor ook een grote 
diversiteit aan klanten. Om het hele proces van productie tot verkoop in goede banen te 
leiden is het van belang dat het proces van kop tot staart goed geregeld wordt. En daar 
kom jij als medewerker bedrijfsbureau om de hoek kijken.

Heb jij cijfermatig inzicht en ben jij klantgericht?
Ben jij goed in het overzicht bewaren en kun jij daardoor een goede planning opstellen, 
zodat alles lekker loopt? Dan is deze functie iets voor jou!

Jouw taken als medewerker bedrijfsbureau:
• De planning van zowel het productie- als het logistieke proces;
• Het opstellen (calculeren), afhandelen en navolgen van offertes;
• Telefonisch contact met de klanten omwille van;
 •  Verkoop en advies;
 • Afstemming levertijden en planning.
•  Contacten met alle partijen onderhouden om snel te kunnen schakelen.
•  Verbeterprocessen openen

WAT WIJ VAN JE VRAGEN
•  MBO + minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring, of; Gerelateerde HBO opleiding;
•  Cijfermatig en ruimtelijk inzicht;
• Bekend met Excel en ERP
•  Nederlandse taal correct vloeiend in spraak en geschrift;
•  Duitse, Engelse taal begrip, spraak en redelijk in geschrift.
Accuraat | zelfstandig | pro-actief | nauwkeurig | plannen | klantgericht | logisch 
beredeneren | ruimtelijk inzicht | helikopterview | computervaardigheid

WAT WIJ JOU BIEDEN
Een leuke, uitdagende en afwisselende fulltime baan;
Werken binnen een klein bedrijf met een no nonsens mentaliteit;
Zelfstandige functie met bijbehorende verantwoordelijkheden;
Een functie waarbij bovengenoemde gevraagde talenten ruimschoots geprikkeld worden.

CONTACT
Ben jij geïnteresseerd geraakt door de bovenstaande omschrijving? Neem dan contact 
op: Mail je motivatie + CV naar Thibaud den Brok, thibaud@tdbbeton.nl of 0655373143

VACATURE (38 UUR)
MEDEWERKER BEDRIJFSBUREAU 


