
Stuur je C.V. met motivatie naar: 
sales@a1automotive.nl 

 
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. 

 

Allround binnendienst medewerker(ster) 
Transport, logistiek, fleetmanagement, uitvoerend 

Functie omschrijving 

Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze klanten, leveranciers en je collega’s. Jij staat ze te woord 
en probeert ze zo goed mogelijk te helpen. Kom je er niet uit dan kun je altijd terugvallen op één van 
je collega’s. Je vindt het leuk om naast het telefonische contact administratief werk te verrichten. 
Hierbij kun je denken aan het verwerken aan in-en uitgaande orders, het archiveren van documenten 
en het factureren van werkzaamheden van onze buitendienst medewerkers. Je werkt hierbij 
gestructureerd en nauwkeurig en je hebt veel ervaring met Outlook, Word en Excel. Ook het inplannen 
van de monteurs behoort tot één van je taken, wat een hele verantwoordelijkheid met zich mee 
brengt. 

 

Je taken bestaan onder andere uit: 

- Planning van uit te voeren werkzaamheden 

- Boekhouden / inkoop- verkoop / facturatie 

- Receptionist(e) / telefonist(e) 

- Bewaking van alle lopende projecten 

- Afwikkeling van garanties 

- Overige administratieve werkzaamheden 

Functie-eisen: 

- Minimaal MBO werk – en denkniveau 

- Bekend met Excel, Word en Outlook 

- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift; 

- Zelfstandig en ondernemend 

- Je bent stressbestendig 

- Je bent een teamplayer 

 

Over ons: 

A1 Automotive is specialist op het gebied van analoge- en digitale tachograaf oplossingen, 
fleetmanagement, werkplaats oplossingen en CCV erkende opleidingen. Door de officiële status als 
partner van Continental VDO Nederland is A1 Automotive in staat om bedrijven verder te helpen met 
de digitale tachograaf, benodigde uitleesapparatuur en analyse-software. Ook ben je bij A1 
Automotive aan het juiste adres voor de verplichte CCV erkende chauffeurstrainingen Code 95 
(volledige 35 uur) en voor werkplaats gerelateerde trainingen. 
 

Aanbod: 

- Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht 

op een vast dienstverband 

- Salaris: Zal besproken worden tijdens 

het eerste gesprek 

- Gewerkte uren: 32 - 40 uur per week 

- Standplaats: Apeldoorn 

- Een gezellig team collega’s die je 

graag warm verwelkomen
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