NAVETTO ZOEKT EEN
MEDEWERKER
ORDERVERWERKING
MET EEN ZONNIGE INSTELLING
Steeds meer consumenten en bedrijven ontdekken het voordeel van

Als medewerker op de orderafdeling ben je verantwoordelijk voor

een eigen ‘energiebedrijf’: zonnepanelen op het dak. Bij die

het verwerken van alle binnenkomende orders en de planning van

energietransitie helpt Navetto. Met een compleet assortiment zijn we dé

het vervoer van deze orders. Je bent de schakel tussen verkoop,

partner voor installateurs in het solarsegment en klimaatinstallaties in

magazijn, en onze klant. Je speelt in op allerlei uitdagingen die

de woningbouw. Niet alleen met pv-panelen, maar ook met omvormers,

zich tijdens deze processen kunnen voordoen.

montagesystemen en meer.
Je denkt in oplossingen, en weet precies wie je op welke
De afgelopen tijd heeft in het teken gestaan van groei. Hierdoor zijn er

momenten moet informeren om de klant tevreden te houden.

meer orders binnen gekomen dan voorheen. In een markt waarin ook de

Nieuwe orders worden in overleg met de klant ingepland.

concurrentie niet stil zit, kunnen we nog altijd het verschil maken. Met

Vervolgens worden de orders ingeboekt in het ERP systeem, de

service, met klantgerichtheid en met ondernemerschap. Om dit verschil

leverdatum en betaalwijze worden vervolgens bevestigd aan de

te kunnen blijven maken zijn we op zoek naar collega’s als jij!

klant.

Hier loopt onze ideale medewerker orderverwerking warm

En wat mag je van ons verwachten?

voor:

Vrijheid. Zelfstandigheid. Verantwoordelijkheid. Bij een bedrijf

• Je verwerkt klantorders gestructureerd en legt deze vast in het

als Navetto krijg je de kans om uit te groeien tot een topper in

klantordersysteem.

je vak. Je gaat aan de slag in een groeiend team dat overloopt

• Je bereid uitleveringen tot in de puntjes voor en zorgt dat het magazijn
en onze vaste transporteur exact weten wat zij moeten doen.
• Je bent goed in het onderhouden van contact met klanten en vervoerder
voor alle order gerelateerde vragen.

van ambitie en enthousiasme. Informeel, slagvaardig en
ondernemend. Oh ja, en voor niets gaat de zon op dat weten
wij als geen ander. Reken daarom op een stevige beloning in
de vorm van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

• Je bent stressbestendig en weet in iedere situatie je hoofd koel te
houden.

Solliciteren of meer informatie?

• Je bent collegiaal en daardoor kunnen jouw collega’s altijd op je rekenen.

Word jij onze nieuwe collega op de order afdeling? Stuur dan een

• Je beschikt over de juiste kennis van de producten in onze branche.

motivatiebrief met CV naar Heba Soliman via
h.soliman@navetto.nl. Heb je vragen over het sollicitatie proces?

Hoe ziet de ideale medewerker orderverwerking eruit?

Bel haar gerust op 085-7737725.

• Je hebt MBO/HBO werk- en denkniveau.

Heb je vragen over deze functie? Richt deze dan aan Mart Zwaan

• Je bent een doorpakker met een flexibele werkinstelling.

via m.zwaan@navetto.nl.

• Je hebt nuchter gezond verstand en weet problemen op een adequate
manier op te lossen.
• Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

• Je beschikt over de juiste administratieve vaardigheden en hebt kennis
van Microsoft Office.
• Je bent zelfstandig en collegiaal, je pakt graag het initiatief en bent een
echte teamplayer.
• 2 tot 3 jaar werkervaring is een Pré.
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