
Administratief Commercieel Medewerker 

 38 uur/week 
Locatie: Eeltink Veertechniek BV Heemskerk 

 

Je ondersteunt het Hoofd Administratie door boekhoudkundige werkzaamheden te verrichten 

binnen de financiële administratie. Je faciliteert de inkoop- en verkoopafdeling met administratieve 

en commerciële werkzaamheden.  

Jouw hoofdtaken: 

 

▪ Verzorgt de crediteuren-, debiteuren- en kasadministratie; 

▪ Beheert de info-mailbox en de digitale agenda; 

▪ Beheert de verlof- en ziekteregistratie; 

▪ Verzorgt de administratieve afhandeling van de retour- en garantieaanvragen;  

▪ Geeft ondersteuning aan de telefonische verkoopafdeling; 

▪ Genereert en beoordeelt besteladvieslijsten; 

▪ Bewaakt kort- en langlopende backorders op inkopen. 

 

Jouw profiel: 
 
▪ Afgeronde HAVO/ MBO-opleiding; 
▪ Aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie; 
▪ Goede kennis van MS Office (Word/Excel); 
▪ Kennis van Exact is een pre; 
▪ Kennis van de Engelse taal. 

Eeltink Veertechniek is een specialist in veersystemen voor bus-, truck-, trailer-, railtransport en 
industrie. Eeltink is een gerenommeerde leverancier voor zowel de nieuwbouw- (OEM) als de 
vervangingsmarkt in de Benelux. Ons grote magazijn -met meer dan 10.000 verschillende artikelen- 
staat voor een snelle levering. Naast de handel in veersystemen is een kleine productieafdeling door 
de jaren heen in stand gebleven, zodat Eeltink ook in staat is maatwerk te leveren.  
 
Eeltink Veertechniek is gevestigd aan de Lijnbaan in Heemskerk en telt 11 medewerkers. De vacature 
omvat een veelzijdige  en zelfstandige functie met zowel een administratief als commercieel 
werkterrein. Er bestaat een ruime vrijheid in werkvolgorde en tijdsindeling.  Er is dagelijks veelvuldig 
contact met collega’s (productie, verkoop en administratie) voor het afstemmen van 
werkzaamheden en administratieve zaken. In onze kleine organisatie zijn de lijnen kort, de sfeer 
ongedwongen en kunnen we snel schakelen. Wij bieden je een goed arbeidsvoorwaardenpakket 
conform de CAO van de Metaalunie. 
 
Interesse? 
Heb je interesse, ervaring én voldoe je aan het profiel? Dan ontvangen wij graag je CV en motivatie 
voor deze vacature: vacature@eeltink.nl (o.v.v. "vacature ACmedewerker") 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 

 


