
ADMINISTRATIEF  
MEDEWERKER
WIJ ZOEKEN IEMAND DIE ONS TEAM HIERIN KAN VERSTERKEN. DENK AAN 
TAKEN ALS HET PLANNEN EN UITREKENEN VAN DE RITTEN DIE GEREDEN 
MOETEN WORDEN OM ALLE HUURFIETSEN TE BEZORGEN EN OP TE HALEN.

ENTHOUSIAST? SOLLICITEER DAN NU DOOR JOUW CV EN KORTE MOTIVATIE TE MAILEN NAAR JOHNNY VAN HEUSDEN VIA 
FIETSBELEVING@JUIJN.NL. BIJ VRAGEN OVER DEZE VACATURE KUN JE OOK TELEFONISCH CONTACT OPNEMEN VIA  
TELEFOONNUMMER 0418-663456.

JUIJN FIETSBELEVING B.V. |BURG VAN RANDWIJCKSTRAAT 10  | 5328 AT ROSSUM

In Rossum hebben we onze fietsenwinkel met een 
showroom van zo’n 1500m2 waarin we een ruim 
assortiment hebben aan nieuwe fietsen. Daarnaast 
verzorgen we voor onze klanten het onderhoud van 
de fiets, van onderhoudsbeurten tot alle voorkomende 
reparaties. Ook hebben we een grote vloot van zo’n 
1500 huurfietsen, en leveren deze huurfietsen voor 
verschillende reisorganisaties door het hele land. 

In de drukke tijd van het jaar is dit een flinke logistieke 
operatie om alles in goede banen te leiden. Wij zoeken 
iemand die ons team hierin kan versterken. Denk aan 
taken als het plannen en uitrekenen van de routes die 
gereden moeten worden om alle huurfietsen te bezorgen 
en op te halen, tot aan het factureren van alle geleverde 
fietsen. Ook het telefonisch te woord staan van klanten 
en reisorganisaties en het beantwoorden van e-mails 
zitten in het takenpakket. Naast de administratie van 
de verhuur zullen er ook werkzaamheden in de winkel 
voorkomen. Werkzaamheden zoals het inboeken van 
bestellingen, facturen maken, voorraad beheer en ander 
werkzaamheden op de winkelvloer.

WIJ VRAGEN:
• Je bent 32-40 uur beschikbaar
• Indien nodig ook op zaterdag beschikbaar
• In het bezit van rijbewijs B
• Goede beheersing van de Nederlandse taal,  
     Engelse taal is een pre
• Klantvriendelijk, goede communicatie
• Bereid om een klant in de winkel te helpen                             
     indien nodig
• Nauwkeurig
• Werkt graag in teamverband, collegiaal

WIJ BIEDEN:
• Een goede inspirerende werkplek.
• Dynamische werkomgeving en afwisselende  
     werkzaamheden.
• Veel verantwoordelijkheid.
• De vrijheid om die verantwoordelijkheid te  
     nemen.
• Flexibele werktijden.
•Een marktconform salaris met goede   
    arbeidsvoorwaarden.


