
 
       
 
 

 
 

   

 

VACATURE: 

 
VAEX Truck Customs zoekt een duizendpoot! Je bent de spil in het web binnen deze afdeling. Een goed 
bewaakte orderportefeuille, van A tot Z,  wordt je grootste uitdaging. Wij houden ervan wanneer je kritische 
vragen durft te stellen en meedenkt met de ontwikkelingen binnen Truck Customs. Het moet een uitdaging 
voor je zijn om elke auto zo snel en correct mogelijk klaar te hebben voor aflevering, samen met je collega’s.  
 
Jouw aandeel hierin is de volledige digitale papierstroom, denk hierbij van orderbevestiging tot aan de factuur. 
Je krijgt te maken met veelzijdige werkzaamheden, geen dag is hier hetzelfde. Verder liggen er voldoende 
mogelijkheden om met jouw kwaliteiten invulling te geven aan de functie.  
 
 

 

 

WERKZAAMHEDEN 
 Tijdig en correct afhandelen van binnenkomende 

orders;  
 Klantcontact met zowel Nederlandse als 

buitenlandse klanten;  
 Plannen, regelen en opvolgen van processen;  
 Voorraadbeheer;  
 Administratieve werkzaamheden; 
 Projectondersteuning;  
 

VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 Aansturen van het werkproces om auto’s aflever 
klaar te krijgen;  

 Een correcte orderportefeuille; 
 Administratieve verwerking van data;  

 

FUNCTIEVEREISTEN 
 Aanpakken, doorpakken en gezond verstand; 
 Je beheerst de Nederlandse, Engelse en Duitse 

taal in woord en geschrift (Frans  is een pré); 
 Goede communicatieve en sociale vaardigheden 

voor een optimale samenwerking met 
leveranciers, klanten en collega’s; 

 Ervaring met Microsoft Office en administratieve 
pakketten; 

 Werk en denkniveau minimaal op MBO-niveau; 
 Je neemt van nature initiatief en hebt een 

hands-on mentaliteit. 
 

WAT HEEFT VAEX TE BIEDEN? 
 Een functie voor 16 uur per week (meer / 

minder in overleg)  
 Je werkt onder verantwoordelijkheid van je 

teamleider.  
 Een dynamische en interessante werkomgeving 

waar volop ruimte is voor jouw eigen invulling 
en initiatieven. 

 Fijne collega’s en een informele werksfeer. 
 Salaris afhankelijk van werkervaring en 

opleiding. 
 

HET BEDRIJF 
 

VAEX The Truck Traders is onderdeel van de VAEX Group, een innovatieve en groeiende onderneming met 
handelsactiviteiten in Europa, maar ook ver daarbuiten. Wij hebben de kennis en kunde in huis om voor iedereen 
een passend voertuig te vinden. Open en transparant zaken doen, een persoonlijke benadering met korte, 
informele lijnen en de zekerheid dat we kwaliteit én een oplossing bieden voor elk vraagstuk. Want ‘nee’ kennen 
we niet en ‘ja’ ligt altijd om de hoek. Zo blijven we continu voorop lopen. Doelgericht, met beide benen op de 
grond en het vizier gericht op de belangen en wensen van de klant laten we de concurrentie ver achter ons. We 
zijn dan ook niet voor niks VAEX - The Truck Traders 
 

INTERESSE IN DEZE FUNCTIE? 
 

Mail jouw sollicitatiebrief en C.V. naar: po@vaex.nl t.a.v. Marjolein Waals  
Voor meer inlichtingen kun je contact opnemen met Marjolein Waals tel. +31 (0) 486 47 22 50  
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