
Wie zijn wij?

Spectrum Design is een oer Nederlands designmeubel 

merk. Onze collectie bestaat uit meubelen van Nederlandse 

ontwerpers die we wereldwijd verkopen. Onze klanten 

lopen uiteen van de betere meubel- en designwinkels tot 

architecten en projectinrichters. Spectrum groeit zowel in 

Nederland als daarbuiten en is op zoek naar een medewerker 

verkoop binnendienst en orderadministratie voor ons bedrijf 

in Eindhoven. 

Wie zoeken wij?

Ben jij een open persoonlijkheid met sterke administratieve 

vaardigheden en heb je een klant gerichte houding? Ben je 

op zoek naar een leuke baan bij een klein bedrijf met een 

bijzonder product? Dan is dit je kans!  

 

Je vindt het leuk het eerste telefonische aanspreekpunt van 

ons merk te zijn, en handelt de vragen die daarbij worden 

gesteld zo veel mogelijk zelf af. Daarnaast beantwoord je de 

algemene mails die ons worden gestuurd. Je bent volledig 

verantwoordelijk voor de orderadministratie en facturatie. 

Je onderhoudt daarbij zelf contacten met de verschillende 

leveranciers en transporteurs. Ook de service-afhandeling 

behoort tot je taken. Het traject van bestelling tot levering 

van onze producten wordt volledig door jou opgezet en 

begeleid!  

Je bent zelfstandig en pro-actief, ziet kansen en ondersteunt 

de directie op administratief vlak. 

De werkzaamheden bestaan onder meer uit:

• Telefonisch en per email klanten en prospects voorzien 

van informatie over onze producten

• Verwerken van orders en deze plaatsen bij onze 

leveranciers

• Factureren aan onze klanten

• Begeleiden van het logistieke traject van onze orders

• Begeleiden van de service aanvragen

We verwachten het volgende:

• Minimaal een MBO niveau en de ambitie om je verder te 

ontwikkelen

• Communicatieve vaardigheid en een goede beheersing 

van de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als 

geschrift; Kennis van Duits is een pré 

• Ervaring met Office 365, kennis van Afas; Profit is een pré

• Een zelfstandige werkhouding

Wat bieden wij?

• Een baan voor ca. 24-28 uur  

• Werken bij een innovatief designbedrijf in een klein team 

• Afwisselend werk waarin je zelfstandig aan de slag kunt

• Oog voor je groei en ontwikkeling

• Een werkomgeving waarin je mensen ontmoet uit 

verschillende disciplines uit het design vak

Spreekt dit je aan? Reageer dan vóór 21 april 2019. Stuur je 

motivatie en CV naar cindy@spectrumdesign.nl en misschien 

nodigen we jou uit voor een kennismaking! 
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Vacature: administratief medewerker
     MBO niveau        24 tot 28 uur        Eindhoven (Strijp-S)  


