
 
 

Vetrotech – a company of the Saint-Gobain Group. 
Saint-Gobain designs, manufactures and distributes materials and solutions which are 
key ingredients in the wellbeing of each of us and the future of all. They can be found 
everywhere in our living places and our daily life: in buildings, transportation, 
infrastructure and in many industrial applications. They provide comfort, performance and 
safety while addressing the challenges of sustainable construction, resource efficiency 
and climate change. More at www.saint-gobain.com 

  

Vetrotech Saint-Gobain International AG is een toonaangevende internationale fabrikant van hoogwaardige brandwerende 
veiligheidsbeglazing die voldoet aan uitzonderlijke criteria in gebouwen en schepen. Het is al vele jaren succesvol op de markt en heeft 
verschillende productiesites, verkoopkantoren en eigen testlaboratoria voor veiligheidsbeglazing in Europa en daarbuiten.  

 

Om verdere groei binnen onze afdeling te ondersteunen zijn wij voor ons verkoopkantoor in Nederweert (NL) op zoek 

naar een nieuwe gemotiveerde collega welke onze ordering en logistieke administratie kan ondersteunen: 

 

Administratief medewerker binnendienst (v,m,n) 
 

Je taken:  

 Orderverwerking  

 Transportplanning in samenspraak met klant, productie en transporteur  

 Order- en factuurcontrole 

 Facturatie 

 Ondersteunen van onze sales afdeling met alle voorkomende administratieve werkzaamheden  

 Telefonisch klant contact en contact met de diverse Europese producties  

 

Je profiel: 

 Proactieve, gedreven en nauwkeurig persoon  

 Aantoonbare administratieve werkervaring  

 Logistieke werkervaring is een pré 

 MBO + werk- en denkniveau  

 Vertrouwd met MS Windows programma’s, eventueel ERP- en/of SAP-ervaring  

 Nederlands in moedertaal niveau, kennis van de Engelse of Duitse taal is een pré 

 Woonachtig in de buurt van Nederweert 

 Service- en klantgericht 

 

Onze aanbod:  

Een opwindende positie en fijne collega’s wachten op u in een internationale, boeiende werkomgeving met focus op groei 

en innovatie. Na een inwerkperiode en het vergaren van de nodige nieuwe informatie ga je direct aan de slag. Je krijgt 

interessante taken en kunt je kennis en ideeën inbrengen en zo veel bereiken voor de blijvende succesvolle toekomst van 

het bedrijf.  

 

Interesse?  

Dan zien we graag je motivatiebrief en cv tegemoet op vetrotech.benelux@saint-gobain.com. 
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