
 

   

 

Collega Orderadministratie (minimaal 32 uur) 

 
De uitdaging 

In jouw rol ben je verantwoordelijk voor het gehele administratieve traject van opdracht tot en met 
facturatie.  

Binnenkomende opdrachten van onze klanten neem jij in behandeling - je bevestigt ontvangst- en 
levertijden naar de klant, verzorgt de inkoop van artikelen, initieert projecten, stemt de planning af met 
collega’s en regelt de facturatie.  

In het orderverwerkingsproces ben jij het centrale aanspreekpunt zowel voor klanten als collega’s. Je 
onderscheidt je door je nauwgezetheid gecombineerd met een sterk probleemoplossend vermogen. 
Je werkt nauw samen met de accountmanagers en collega’s van de binnendienst en ondersteunt waar 
nodig. 

Arkance Systems groeit hard, zowel in Nederland als internationaal. Dit gaat gepaard met nieuwe 
kansen en uitdagingen. Momenteel streven we naar een kortere doorlooptijd van de orders en zetten 
we in op efficiënt samenwerken. Je eigen inbreng bepaalt mede je groeimogelijkheden binnen onze 
organisatie. 

Wat krijg je bij ons allemaal te doen? 

Tijdens een gemiddelde werkweek houd jij je onder andere bezig met: 

• De administratieve verwerking van nieuw binnengekomen opdrachten.  

• De inkoop van software en artikelen bij onze partners. 

• Het initiëren van projecten in nauwe samenspraak met je collega’s. 

• De bevestiging van opdrachten naar klanten, waarbij je met de klant de levering en levertijden 
afstemt. 

• Het beantwoorden van vragen van klanten over levering van bestelde software en diensten. 

• Het factureren van projecten en geleverde software en diensten. 
 

Wat breng jij mee? 

• Minimaal MBO werk- en denkniveau. 

• Tenminste 3 jaar ervaring in een vergelijkbare commercieel ondersteunende administratieve 
functie. 

• Je werkt zelfstandig, toont eigen initiatief en hebt een pro-actieve houding naar klanten en 
collega’s. 

• Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift en je kunt je prima redden in 
het Engels. 

• Je haalt voldoening uit het nauwgezet verwerken van administratieve taken. 

• Je communiceert makkelijk en begrijpt de meerwaarde van werken in een team. 

• Je hebt het vermogen om het overzicht te bewaren in een hectische werkomgeving. 
 



 

 

 

 

 

 

Wat hebben wij te bieden? 

• Een enthousiast en dynamisch team. 

• Een uitdagende en afwisselende baan in een dynamische werkomgeving. 

• Gedegen ondersteuning van zeer ervaren collega’s. 

• Prima mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. 

• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 

Over Arkance Systems 

Arkance Systems in Ede (voorheen Greenock) heeft ruim 30 jaar ervaring op het gebied van 

procesverbetering en automatisering bij productiebedrijven. Ons team in Nederland telt momenteel 

zo’n 40 enthousiaste collega’s en is onderdeel van een groep van 250 specialisten in Europa. Wij 

ondersteunen productiebedrijven in de metaal-, hout- en kunststofverwerkende industrie bij het 

optimaliseren van het sales-, engineering- en productieproces. Arkance Systems maakt een gezonde 

groei door en we hebben ambitieuze plannen. Door de sterk groeiende orderstroom zijn wij voor onze 

binnendienst op zoek naar een enthousiaste collega die ons komt versterken bij de orderverwerking.  

Wil jij meewerken aan de toekomst van de maakindustrie in de Benelux, reageer dan op deze vacature. 

Interesse?  

Stuur je motivatie en CV naar jitte.huitema@arkance-systems.com of bel naar 0318-58 25 00. 
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