
In deze afwisselende en zelfstandige functie 
werk je nauw samen met je collega’s van de 
administratie. Je werkt in een prettig en hecht 
team waarbij we samen zorgen dat de administratie 
op rolletjes loopt. Ook werk je samen met de 
afdelingen verkoop, inkoop en logistiek. Het gaat 
in eerste instantie om invulling van deze functie 
op tijdelijke basis, met een mogelijkheid tot een 
vast dienstverband of met een mogelijkheid tot 
verlenging. 

Jouw werkzaamheden zijn:
• Het verzorgen van de facturatie aan onze 

debiteuren in ons ERP systeem.
• Het verwerken en controleren van inkoopfacturen. 
• Je bent mede verantwoordelijk voor de 

debiteurenbewaking waarbij je persoonlijk 
contact hebt  met onze klanten. 

• Je neemt verschillende secretariële- en facilitaire 
zaken op je. 

Je beschikt over: 
• MBO werk- en denkniveau, in een administratieve 

richting.
• Kennis van Microsoft office, ervaring met een 

ERP systeem is een pré. 
• Beheersing van de Nederlandse taal in woord en 

geschrift.
• Een servicegerichte instelling, je bent een open 

persoon, sociaal vaardig en flexibel ingesteld.
 
Zie jij het wel zitten om ons team te komen 
versterken? Dan nodigen we je van harte uit te 
solliciteren via ons mailadres: solliciteren@milder.nl 

Wij bieden je een leuke uitdaging, goede primaire 
en secundaire arbeidsvoorwaarden en een prettige 
werksfeer.

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
Voor 20-24 uur per week

Milder Holland B.V. is een actieve en sterke leverancier van leidingsystemen. Wij opereren in de B2B 
markt. Onze kracht is de combinatie van eigen producten en het importeren van kwalitatief sterke 
merken. Met ons team in Bemmel en Rotterdam is het doel om onze klanten succesvol te laten 
zijn en de beste service aan hen te verlenen. Dit doen wij al 45 jaar, met trots op ons team en het 
complete leveringsprogramma waarvan we grote voorraden hebben, zo schakelen we snel!

Ter versterking van onze collega’s op de financiële administratie in Bemmel, zijn wij op korte termijn 
op zoek naar een:  

Ben jij de kandidaat 
die we zoeken?


