Schuurman is al 97 jaar een begrip in Alkmaar. We zijn bekend als keukenbedrijf, maar zijn eigenlijk een
Elektrotechnische Groothandel. Daarnaast zijn we ook actief als groothandel in consumentengoederen,
en leveren we een bijdrage aan een groenere wereld met ons innovatieve bedrijf op het gebied van
zonnestroomprodukten en uiterst milieuvriendelijke stroomopslagsystemen.
Naast het hoofdkantoor in Alkmaar, hebben wij ook vestigingen in Apeldoorn, Breda, Drachten, Enschede,
Helmond, Roermond en Rotterdam. Wij vinden een juiste leveringsprestatie en een goede advisering aan
onze klanten heel belangrijk.

Op ons hoofdkantoor in Alkmaar hebben wij een bureau vrij voor een:

Commercieel Financieel Administrateur m/v

Wat doe je?

In deze functie heb je het overzicht over de leveranciers gerelateerde afspraken. Je zorgt voor de juiste
vastlegging van de afspraken, controleert deze afspraken en je bent de spil in de communicatie tussen de
interne en externe organisatie. Als je mogelijkheden of verbeteringen ziet, is het de bedoeling dat je ook
proactief handelt om deze te benutten.

Wat neem je hiervoor mee?

Je bent cijfermatig sterk, hebt een economisch of administratief MBO diploma en Excel heeft geen
geheimen voor jou. Omdat deze functie zich tussen de inkoop en verkoop begeeft, vinden we het belangrijk
dat je goed met onze leveranciers, klanten en medewerkers kunt communiceren en een goede
commerciële bril hebt.

Wat mag je van ons verwachten?

Wij houden ons netjes aan de regeltjes van de CAO voor de Elektrotechnische Groothandel. Je begint
doorgaans met een jaarcontract, en als we blij met je zijn, dan zetten we dit om naar een vast contract.
Je krijgt er zo’n 140 collega’s bij. We hebben een leuke regeling voor Personeelsaankopen en je krijgt ook
toegang tot een online-learningplatform.

Zie je dit wel zitten?

Overtuig ons dan dat jij degene bent waar wij om zitten te springen! Dat kun je doen door een mail te sturen
met je CV, naar: hrm@schuurman.nl en wie weet kun jij eerdaags onze koffie komen proeven!
Meer informatie over onze organisatie vind je op: www.schuurman.nl
www.linkedin.com/company/401131
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie vinden wij niet zo fijn

