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BEN JIJ ONZE NIEUWE 
LOGISTIEK / ADMINISTRATIEF-MEDEWERKER?
Voor onze administratie zijn wij op zoek naar een enthousiaste administratief medewerker. Ben jij op zoek naar 
parttime of fulltime administratief werk en kun je snel en precies werken? Dan zoeken wij jou!

WIE ZIJN WIJ?
Texsport BV is een middelgrote im-en exportonderneming gespecialiseerd in private label kinderkleding. Onze ruime 
collecties in jeans en non-denim worden verkocht aan diverse winkelketens in Europese landen. Werken bij Texsport
betekent werken in een informele en collegiale sfeer. Vanuit Nieuw-Vennep, waar ons hoofdkantoor is gevestigd, 
werken wij samen met een team van sales, design en product developers aan ons uitgebreide assortiment kinderkleding.

WAT GA JE DOEN?
Jouw takenpakket bestaat voornamelijk uit het ondersteunen van de binnendienst door middel van jouw 
administratieve inspanningen. Denk bijvoorbeeld aan:
* Het verwerken en registreren van onze verkooporders en alle import-en containerzendingen.
* Je hebt contact met klanten en onze kantoren in het buitenland via telefoon en mail.
* Je ontfermt je over de status van klantbestellingen en verschepingen.
* En nog veel meer: document controles, facturatie, CBS-opgaven etc.

WIE BEN JIJ?
* Je hebt minimaal een MBO opleiding
* Je kunt goed overweg met een gezonde tijdsdruk.
* Je hebt bij voorkeur ervaring in een (douane-technische) administratieve functie.
* Je bent in staat om zelfstandig en gestructureerd te werken.
* Je staat aan het begin van je carriere of bent klaar voor je tweede stap en wilt graag een hoop bij leren.

WAT WIJ VRAGEN?
* Je bent goed in de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift / Duits is een pré.
* Je werkt precies en kunt goed overweg met (een gezonde) tijdsdruk. Je bent productief, zelfstandig
 en durft ook om hulp te vragen als je ergens niet uitkomt.
* Je vindt het niet erg om alleen te werken, maar kunt ook goed samenwerken met je collega’s.
* Je kunt goed overweg met administratieve systemen en Microsoft O�ce.
* Je bent minimaal 32 uur beschikbaar.

WAT BIEDEN WIJ?
* Een informele en uitdagende werkomgeving met volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.
* Marktconform salaris, goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden en een reiskosten-en/of thuiswerkvergoeding.
* Uren en werktijden zijn in overleg. Wij bieden je hierin �exibiliteit.

SOLLICITEREN?
Heb je interesse in deze uitdagende en veelzijdige functie en heb je de gevraagde kennis en ervaring in huis?
Stuur dan een email met je motivatie en CV naar Peter.vd.Toorn@texsport.nl.


