Administratief medewerker Technische dienst | Bolsward
Voor onze business unit Elis Cleanroom zijn we voor de vestiging Bolsward op zoek naar een
administratieve medewerker ter ondersteuning van de Technische dienst.
Als administratief medewerker van de TD ben je verantwoordelijk voor alle (licht)
administratieve taken die het werk van de TD binnen de cleanroom wasserij met zich
meebrengt. Je werkt op het raakvlak van techniek en kwaliteit. Affiniteit met techniek is
belangrijk evenals het secuur kunnen werken. De functie is nieuw en we zoeken dan ook een
kandidaat die met ons inhoud aan de functie gaat geven en volop ondersteuning kan bieden
aan onze TD monteurs. Je rapporteert aan de Teamleider TD. Aantal uren in overleg af te
stemmen.
Jouw werkzaamheden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het up-to-date houden van de kwaliteitsdocumenten;
Validatie/Kalibratie verantwoordelijk van machines, installaties, processen en
opgestelde meetmiddelen;
Het onderhouden van contact met betrokken leveranciers en externen;
Het plaatsen van bestellingen en controleren van facturen;
Het plannen en controleren van preventief en correctief machine onderhoud ter
voorkomen en opheffing van storingen; de uitvoer wordt gedaan door de TD
monteurs;
Het archiveren van binnengekomen stukken;
Het bijhouden van de voorraad en deze beheren;
Andere bijkomende taken.

Jouw profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde Mbo-opleiding (niveau 3 )bij voorkeur op het gebied van
administratie;
Je hebt ervaring met het Office pakket;
Je hebt interesse in de techniek;
Je bent oplossingsgericht;
Je bent sociaalvaardig om binnen en met teams te werken;
Je bent stressbestendig;
Je kunt werken in een omgeving waarin kwaliteit en hygiëne uitermate belangrijk zijn;
Je bent besluitvaardig.

Over Elis
Elis, voorheen Berendsen Textiel Service, is een internationale multiservice dienstverlener die
oplossingen biedt op het gebied van textiel, hygiëne en facilitaire diensten. Elis is actief in
Europa en Latijns-Amerika en is marktleider in de meeste landen waarin zij actief is. In totaal
werken 45.000 professionals lokaal in dienst op 440 productie- en servicecentra in 28 landen.
Met 11 vestigingen en circa 800 medewerkers is Elis in Nederland één van de grootste
textieldienstverleners. Voor Elis Nederland vormen de commerciële en professionele
gedrevenheid, samen met een herkenbare uitstraling, de belangrijkste pijlers voor succes.
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Wat bieden wij?
Omdat we nog niet weten hoe de functie zich zal gaan ontwikkelen starten we met een tijdelijk
dienstverband. Inschaling is conform CAO Textielverzorging loonschaal V. Bij wederzijdse
tevredenheid kan de functie omgezet worden in een vaste functie.
Interesse?
Herken jij jezelf in deze vacature en voldoe je aan het gestelde profiel? Stuur een (korte)
motivatiebrief en CV naar Frederika Kooistra, General Manager via:
frederika.kooistra@elis.com
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