
WIE ZOEKEN WIJ? 

COMMERCIEEL ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER
Voor ons kantoor in Zwolle zijn wij op zoek 
naar een fulltime Commercieel administratief 
medewerker.

Heb jij een positieve, flexibele 
instelling en een sterk 
verantwoordelijkheidsgevoel? 
Heb jij een commerciële drive en 
grote dosis zelfstandigheid? 
Solliciteer dan nu!

FUNCTIEOMSCHRIJVING
- Het verwerken van in- en verkooporders en het maken van offertes 
- Het voeren van (telefonische) verkoopgesprekken 
- Je bent verantwoordelijk voor het certificaatbeheer 
- Alle overige voorkomende werkzaamheden op de commerciële afdeling

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

- Je hebt een afgeronde mbo-opleiding
- Je bent bekend met MS Office-programma’s
- Je bent klantgericht en een teamplayer 
- Je hebt goede communicatieve vaardigheden
- Je hebt al enige jaren relevante werkervaring
- Je woont in de omgeving van Zwolle
- Beheersing Nederlandse taal is een vereiste. Kennis van de Duitse taal     
     is een pré

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN?

Je kunt rekenen op een afwisselde baan in een prettige werkomgeving bij 
een degelijk, dynamisch en gezond bedrijf met passende 
arbeidsvoorwaarden. 

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?

Wil jij meer over ons bedrijf te weten komen onder het genot van een kop 
koffie? Laat ons dan weten waarom je graag bij ons wilt werken en 
wellicht nodigen wij je uit! Stuur een motivatiebrief met cv en pasfoto naar 
sollicitatie@ijzerleeuw.nl. Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact 
op met de heer J. van Essen per mail (sollicitatie@ijzerleeuw.nl) of telefoon 
(038-4280777).

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

B.V. IJzerleeuw te Zwolle is een 
groothandelsbedrijf in staal en 
buizen. IJzerleeuw is 
ISO-gecertificeerd en levert aan 
staalverwerkende bedrijven. Het 
verzorgingsgebied bestrijkt Noord-, 
Oost- en Midden-Nederland. De 
onderneming is marktgericht, 
slagvaardig en flexibel en telt 25 
vakbekwame medewerkers. 
IJzerleeuw beschikt over een groot 
assortiment kwaliteitsproducten die 
met een optimale servicegraad 
(binnen 24 uur) uit voorraad 
geleverd worden. 

IJzerleeuw maakt deel uit van de O. 
de Leeuw Groep die het predicaat 
‘Bij Koninklijke Beschikking 
Hofleverancier’ voert.

Voor meer informatie zie:
www.ijzerleeuw.nl.


