
WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?

Als allround administratief medewerker bij Kristels Fashion ben jij degene die de zaken gewoon goed
regelt. Jij bent hands-on, neemt administratieve taken van collega’s over en bent het eerste

aanspreekpunt aan de telefoon en via mail. Jij bent een ster met cijfers en je bewaakt planningen als
geen ander. 

Heb je interesse in deze functie?
Stuur dan een e-mail met je motivatie en CV naar vacatures@kristelsfashion.nl t.a.v. Lars Hamers.
Heb je vragen over de vacature of wil je vrijblijvend langskomen op onze locatie om de sfeer te
proeven, laat het ons dan weten!

Een zelfstandige functie met veel
flexibiliteit in een gezellig en
professioneel team
Een passend salaris conform CAO 
Een goede pensioenregeling en veel
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
25 vakantiedagen o.b.v. 38 uur per week
Gezellige vrijdagmiddagborrel om de
week af te sluiten

Wat krijg je van ons?

Wie zijn wij?
Wij zijn Kristels Fashion, leverancier van bedrijfskleding voor alle sectoren. Een familiebedrijf, dat al
ruim 25 jaar gevestigd is in Tilburg en bekendstaat om de jarenlange ervaring in de confectie-industrie,
een hoge servicegraad en een zeer uitgebreid assortiment. Je komt bij ons terecht in een warm bad
met fijne collega’s, die voor je klaarstaan zodat je als nieuw teamlid snel went binnen het team.   

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 
(24 - 40 UUR PER WEEK)

 

Beantwoorden van de telefoon
Bijhouden van verschillende mailboxen
Inboeken van facturen
Aanmanen van vervallen posten
Aanmaken en beheren van klantomgevingen in het kledingmanagementsysteem

Wat ga je doen?
Jij filtert de binnenkomende vragen en acties van onze klanten en relaties en weet precies welke
collega je daarvoor nodig hebt. Daarnaast zorg jij dat de administratie perfect op orde is en dit
bewaak je met veel nauwkeurigheid. Wat doe je dan op een gemiddelde werkdag? 

Je hebt ervaring als administratief medewerker,
of een soortgelijke functie, met mbo-werk- en    
 -denkniveau
Je bent stressbestendig en nauwkeurig
Je bent flexibel; een uurtje vroeger beginnen of
een keer langer doorwerken kan voorkomen
Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend,
zowel mondeling als schriftelijk 
Je weet je weg in de wereld van MS Office en
Outlook. Kennis van Exact Globe en Scansys is
extra handig, maar geen vereiste.
Je woont in Tilburg of in de directe omgeving

Wat vragen wij van jou?

mailto:vacatures@kristelsfashion.nl

