Wil je flexibel werken in een internationaal georiënteerd high tech bedrijf waar ruimte is voor inbreng
van eigen ideeën, centraal gelegen in Nederland, waarbij jij de logistieke & administratieve spil bent,
dan zijn we op zoek naar jou.
Als logistiek & administratief talent voor 24 -32 uur per week, stuur je vanuit de logistiek het gehele
productieproces aan. Je controleert, vult aan en analyseert de voorraden. Daarnaast ondersteun je de
financiële administratie. Tevens heb je een aantal officetaken.
Wij bieden je:





Een veelzijdige baan binnen een dynamisch, groeiend en informeel georganiseerd bedrijf;
Een platte organisatie;
Een adviserende spilfunctie met een grote mate van zelfstandigheid;
Learning on the job, opleidingsfaciliteiten en marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Je rol:





Logistiek: het maken van sales-, productie- en inkooporders, het maken van picklists en het
voorbereiden van (inter)nationale zendingen, het opstellen, controleren en inboeken van
inkooporders;
Financieel: het inboeken van facturen en het klaarzetten van betalingen.
Office: het regelen van (buitenlandse) reizen: vlucht/hotel/visa/etc.

Jouw profiel:









Ervaring binnen een soortgelijke functie;
MBO+ werk- en denkniveau op gebied van logistiek. Niveau mag ook door werkervaring
verkregen zijn;
Goede kennis van ISAH of ander ERP pakket;
Goede kennis van Excel;
Kennis van een boekhoudkundig pakket is een pré;
Een kritische, secure werkhouding en zelfstandig;
Bij voorkeur 4 dagdelen beschikbaar in de week, werktijden flexibel in overleg;
Een uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Bedrijfsinformatie
Levitech gevestigd in Almere is een jonge, mondiale speler in productie-oplossingen voor de
halfgeleider- en zonnecel-industrieën. Het bedrijf heeft een sterk technologische basis, state-of-the-art
productiefaciliteit, competent en gekwalificeerd personeel en een strategisch en hoogwaardig support
netwerk. Levitech is actief op het gebied van ontwikkeling en verkoop van productiemachines voor
zowel de IC (halfgeleider) industrie als voor de PV (zonnecel) industrie.
Solliciteren
Voor meer informatie over Levitech verwijzen we je graag naar www.levitech.nl
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Yvonne van Hoorn-de Rooij, interim
HR manager, 06-23595404.
Heb je belangstelling voor deze functie stuur dan je brief met motivatie en CV naar hrm@levitech.nl

