
Sollicitatie incl. CV enkel per mail 
info@kors-hoogwerksystemen.nl, t.a.v. mevr. E.A. Kors-van der Molen

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

Kors Hoogwerksystemen BV 
is een vooruitstrevend bedrijf 
dat zich richt op 

verhuur, verkoop, service 
en onderhoud van hoogwerkers.

In verband met uitbreiding van onze werkzaamheden zijn we op zoek naar een:

Administratief medewerk(st)er/Telefonist(e)
Wat ga je doen?
In deze functie ben je een belangrijke ondersteunende schakel tussen onze klanten en de verschillende 
afdelingen zoals verhuur, verkoop en technische dienst. Je bent  het aanspreekpunt in ons landelijk 
opererende familiebedrijf. Je bent onder andere  verantwoordelijk voor een correcte administratieve 
verwerking van alle werkzaamheden, zoals het inboeken en verwerken van facturen en  het uitwerken van 
offertes. Daarnaast bestaan het verwerken van inkomende mail en het te woord staan van onze klanten 
tevens tot je takenpakket. Het eventueel onderhouden van onze site/social media kanalen behoort tevens 
tot de mogelijkheden. 

Wat verwachten we van je?
Je beschikt over een proactieve werkhouding en bent communicatief vaardig. Je bent in het bezit van een 
afgeronde administratieve MBO opleiding en bent in staat zelfstandig een administratie te onderhouden. 
Je hebt een goede kennis van minimaal een MS office pakket en bent in staat te structureren en 
prioriteiten te stellen.  Je bent betrouwbaar, flexibel inzetbaar en beschikt niet over een 9 tot 5 mentaliteit.   
Daarnaast beheers je de Nederlandse, Engelse (en bij voorkeur ook Duitse) taal in woord en geschrift. 

     
Wat bieden wij?
We bieden je een afwisselende functie in ons familiebedrijf dat zich kenmerkt door een no-nonsense 
mentaliteit. Je werkt zelfstandig, maar kunt altijd terugvallen op de kennis en kunde van ons 
team. Je kunt rekenen op een goed salaris, representatieve werkkleding, goede voorzieningen en 
trainingsmogelijkheden. We zijn een gezonde organisatie met een prettige werksfeer, dat zich kenmerkt 
door weinig verloop en lange dienstverbanden. 
Een parttime dienstverband behoort, in overleg, tot de mogelijkheden.  

Word jij onze
nieuwe collega?


