Word jij onze nieuwe
medewerker
planning & backoffice
Wij zoeken een leuke collega die graag samen met het team
ervoor zorgt dat alles op rolletjes loopt.

32-40 uur, in ieder geval op maandag en vrijdag
Wie zoeken wij?
Je bent een visitekaartje voor ons bedrijf, zowel aan de
telefoon als bij het ontvangen van bezoekers. In deze
functie is het belangrijk dat je: creatief kunt denken in
oplossingen, stressbestendig bent en het leuk vindt om
mee te denken in de uitvoering en verbetering van diverse processen. Dat je ethisch en integer werkt vinden wij
vanzelfsprekend. Als medewerker planning & backoffice
werk je op de afdeling klantcentrum en de operationeel

Wij hebben
een plek voor je
gereserveerd

directeur is je direct leidinggevende.

Jij bent verantwoordelijk voor:

Wij bieden jou:

 inplannen van afspraken bij onze bedrijfsartsen

 een plezierige werkomgeving met aandacht

 onderhouden van klantcontacten
 h
 et accuraat verwerken van administratieve processen
in diverse systemen.

voor gezond leven en werken
 een marktconform salaris
 opleidingsfaciliteiten die aansluiten bij je persoonlijke
ontwikkeling en die van de organisatie

Welkom bij brinQer!

dienstverlening zo optimaal mogelijk te maken. Daar-

Wij zijn een onafhankelijke, gecertificeerde arbodienst-

naast mag je van ons kwaliteit verwachten want we zijn

verlener uit Apeldoorn met een divers klantenbestand

een full-service gecertificeerde arbodienst met gedreven

in geheel Nederland. We focussen ons op (duurzame)

werknemers die je graag helpen bij jouw inzetbaarheid.

inzetbaarheid en we zijn dagelijks in samenspraak met
onze klanten op weg naar 97% benut arbeidsvermogen.

We bieden je een informeel werkklimaat in een profes-

BrinQer biedt innovatieve oplossingen voor het voorko-

sioneel zelf organiserend team met een grote mate van

men van verzuim.

vrijheid en verantwoordelijkheid. Je bent woonachtig in

We kijken graag met een positieve blik naar gezondheid

omgeving Apeldoorn.

en inzetbaarheid van werknemers. We focussen liever
op het inzetbaarheidspercentage dan op ziekteverzuim

Lees en bekijk meer over onze organisatie en ons team

en zijn dan ook continue bezig met innovatie om onze

op www.brinQer.nl

Je motivatiebrief voorzien van CV kun je zo spoedig mogelijk mailen naar hr@brinQer.nl
Heb je vragen? Bel 055-3574360. Je kunt tot en met maandag 9 september 2019 reageren.
De eerste gespreksrondes zullen plaatsvinden op woensdag 18 september 2019.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

