
 
 

Administratief medewerker met commerciële instelling (M/V) 
Vivere Europe B.V. (onderdeel van Vivere Ltd.in Canada) is een jong en dynamisch bedrijf, dat actief is op het gebied 
van design hangmatten en loungestoelen in trendy kleuren voor de hangmat liefhebber. 
We zijn producent, importeur, exporteur, distributeur en groothandel voor de Europese retailers. 
Vanwege de groei van ons bedrijf zijn we op zoek naar een commercieel administratief medewerker m/v waarvan 
we verwachten dat hij /zij zeer zelfstandig kan werken, creatief mee kan denken en een flexibele instelling heeft om 
te presteren in onze snelgroeiende organisatie. Bij gebleken geschiktheid gaat het uiteindelijk om een vaste 
aanstelling. 
 
Locatie: Gewandeweg 5, Geleen 
 
Vivere Europe B.V. biedt de kandidaat: 

• 24-40 uur per week 

• Een informele werkomgeving 

• Veranderende werkomgeving 

• Beloning afhankelijk van de kwalificaties 
 
Belangrijkste werkzaamheden / taken 

• Beantwoorden telefoon 

• Beantwoorden van e-mail vragen 

• Orderverwerking: orderinvoer, orderafwikkeling, facturatie en archivering 

• Basis boekhouding (debiteuren & crediteurenadministratie / bank) 

• Dataverwerking van klantportals 

• Voorraadbeheer 

• Zorgen voor een excellente customer service 

• Andere dagelijks voorkomende kantoortaken / ondersteuning management 
 
We zijn op zoek naar een persoon met de volgende kwalificaties: 

• Uitstekende communicatieve vaardigheden 

• Flexibele instelling 

• Gemotiveerd en zelfstandig met een hoge mate van eerlijkheid en integriteit 

• Afgeronde MBO opleiding niveau 3 of 4 (administratief / commercieel) en in bezit van diploma 

• In staat om zowel zelfstandig als in teamverband te kunnen werken 

• Resultaatgericht en met het vermogen om zelf prioriteiten te kunnen stellen 

• Boekhoudkundige ervaring 
Ervaring met of kennis van Quickbooks boekhoudpakket is een pré 

• Uitstekende computervaardigheden: MS Office 

• Goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift is vereist 
Kennis van de Duitse taal in woord en geschrift is een pré 

• In bezit van geldig rijbewijs B 
 
Heb je interesse: 
Stuur dan je motivatie en CV naar employment@vivereeurope.com t.a.v. Leon Vroemen. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
E-mail:  employment@vivereeurope.com 
Meer info: www.vivereeurope.com / 046-426 35 55 
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