
 

 

Technisch Administratief Medewerker 

 
Bedrijfsinformatie: 
Onze innovatieve maatwerk oplossingen bestaan uit luchttechnische producten bij industriële 
klanten in zowel binnen- als buitenland.  

Ter uitbreiding van ons jonge team zijn wij op zoek naar een Technisch Administratief Medewerker 
welke zowel zelfstandig als in teamverband contacten kan onderhouden met potentiële en 
bestaande klanten. Daarnaast behoren administratieve werkzaamheden en het ondersteunen bij 
diverse taal technische vraagstukken tot de werkzaamheden. 

Functie:     
Technisch Administratief Medewerker (40 uur per week) 
 
Werkomschrijving:  
Als Technisch Administratief Medewerker ben je het eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor  
eerste contact met potentiële en bestaande klanten uit zowel binnen- en buitenland. Het 
administratief verwerken van dit traject en diverse taal technische werkzaamheden behoren ook 
tot de taken. Als Technisch Administratief Medewerker ben jij dus het eerste aanspreekpunt voor 
potentiële en bestaande klanten met technische vragen. 
 
Het werkgebied is in de binnendienst met als standplaats Ysselsteyn (Venray).  
Startend op basis een contract voor bepaalde tijd.  
 
Opleidingsniveau:  
Afgeronde technische opleiding, voorkeur technisch administratief. Ervaring met techniek en 
oplossingsgericht denken is een must. Uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de 
Nederlandse, Engelse en Duitse taal is een vereiste. Beheersing van de Franse taal is een pre. 
 
Jouw profiel: 

- Afgeronde technische opleiding 
- Administratieve werkervaring 
- Technische werkervaring 
- Aantoonbare ervaring met relatiebeheer 
- Interesse in luchttechniek 
- Nauwkeurig 
- Zelfstandig 
- Fulltime beschikbaar 
- In het bezit van rijbewijs B 
- In het bezit van eigen vervoer 
- Woonachtig in omgeving Venray 

Salarisindicatie: 
€ 1.700,- en € 1.900,- bruto per maand op basis van 40 uur per week. 
 
Sollicitatie procedure: 
Kom jij ons team versterken als Technisch Administratief Medewerker?  
Solliciteer dan direct door een mail met CV te sturen naar mkol@airinmotion.nl 
Mocht je graag meer informatie willen ontvangen, dan kun je contact opnemen met Mariëtte Kol 
0478 853 287  

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


