Heutink Productiepartners is een deskundige en betrouwbare partner bij het ontwikkelen en
produceren van meubilair en het inrichten van slimme leer- en werkomgevingen in de kinderopvang
en het primair- en voortgezet onderwijs. Ons bedrijf verzorgt naast de ontwikkeling en productie van
meubilair ook het projectmanagement, de levering, plaatsing, montage en zelfs de oplevering van
complete inrichtingsprojecten.
Wij zijn onderdeel van de bekende Heutink groep en gevestigd in Huissen. Voor onze afdeling RCO,
wat staat voor Relatiebeheer, Calculatie en Orderverwerking, zijn we op zoek naar een enthousiaste,
gedreven collega die er samen met het huidige team voor gaat zorgdragen dat de Projectinrichting
Organisaties van Heutink en Reinders en hun klanten nog beter gefaciliteerd worden. Ben jij super
klantgericht, nauwgezet en communicatief sterk? Solliciteer dan op de functie:

Medewerker afdeling RCO (Relatiebeheer, Calculatie en Orderverwerking)
Hoe ziet jouw dagelijks werk eruit?
Als medewerker RCO heb je een heel divers takenpakket en ben je betrokken bij het gehele proces
van order tot (op)levering. Je hebt accountoverleg en werkt offertes uit die de Heutink en Reinders
Projectinrichting organisaties bij ons aanvragen. Je maakt de calculatie, past aanvragen op verzoek
aan, geeft advies en verwerkt wijzigingen in eerder gedane offertes. Je adviseert de Heutink en
Reinders adviseurs en hun klanten op het gebied van de materialisatie, de productsamenstelling en
het ontwerp, verwerkt orders, communiceert de verwachte levertijden en stuurt de
orderbevestigingen. In geval van klachten en service aanvragen, maak je service orders aan en volgt
deze op. Samen met je collega’s maak je de prijslijsten voor de standaard producten en je
ondersteunt wanneer er nieuwe producten ontwikkeld worden. Dagelijks werken we aan het
optimaliseren van onze bedrijfsprocessen en het is voor jou vanzelfsprekend dat je daarin meedenkt.
In deze functie heb je veelvuldig overleg met de Projectinrichting Organisaties, onze productie en de
werkvoorbereiding
Waar wij aan denken voor opleiding en werkervaring:
- Een HBO denk en werkniveau en enige jaren werkervaring
- Het maken van school- en kinderopvang- en maatwerkmeubilair lijkt jou helemaal geweldig
- Werken met ERP systemen is voor jou de normaalste zaak van de wereld en je maakt graag
analyses met behulp van Excel, of andere programma’s
- Je hebt ervaring met het maken van calculaties, of wil dit graag leren
- Communicatie met interne en externe relaties gaat je gemakkelijk af en doe je graag
- Je toont graag eigen initiatief
Wat we jou te bieden hebben:
- Een salaris conform de CAO van de Meubelindustrie
- Een prettige, informele werkomgeving, waarin je in een klein en hecht team (samen)werkt
- Een afwisselende baan met diverse uitdagingen en ontwikkelmogelijkheden
Ben jij die teamplayer die zich prettig voelt in een werkomgeving waar we met elkaar de schouders
er onder zetten om steeds beter te worden? Dan komen we graag met je in contact! Stuur je CV naar
hr@heutinkproductiepartners.nl. We zullen dan zo snel mogelijk contact met je opnemen.

