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Smaakt dit naar meer? 
   
Jouw ingrediënten: 

 Je bent goed met cijfers en systemen. 

 Je hebt MBO-4 werk -en denkniveau. 

 Je hebt kennis van moderne software zoals M3, Navision & 
Office. 

 Je denkt in processen en wil deze actief verbeteren. 

 Je vindt het leuk om als helpdesk ondersteuner voor jouw 
collega’s te fungeren. 

 Je communiceert klantgericht met onze klanten en 
leveranciers. 

 Je bent thuis in het (vers-) groothandelsbedrijf 

 Je ziet het zitten om je werkgebied om te zetten van 
grotendeels handmatig naar steeds verder geautomatiseerd 

 
 Ons aanbod 
  Wij bieden jou....’an offer you can’t refuse’. 

 Een zelfstandige en afwisselende functie in een dynamische 
onderneming met voldoende mogelijkheden om jezelf te 
bewijzen 

 Goede arbeidsvoorwaarden 

 Maximale ondersteuning 

 Een informele werksfeer 
 
  Dit zijn de feiten: 

 versAlert bestaat al ruim 40 jaar! 

 Ons team bestaat uit ca. 100 collega’s 

 Sinds 7 jaar opereren wij vanuit een geheel nieuw  
bedrijfspand. 

 Wij zijn dé supporter van versspecialisten en hebben alles in 
huis om slagerijen, groentespeciaalzaken, traiteurs, cateraars 
en horecagelegenheden te voorzien van een uniek en 
uitgebreid versassortiment 

 Wij bedienen onze klanten van A tot Z zelf 

 Wil je meer weten over versAlert? Kijk dan op onze website: 
www.versalert.nl 
 

 
 

Mail jouw CV en motivatie naar onze HR Manager: 

Leonie Kuijten –  lkuijten@versalert.nl 

Administratief medewerker met ICT affiniteit (min. 32 uur per week) 
 
“Jij bent de spil in het web bij het verwerken van alle documenten rondom inkoopfacturen én ziet het 
als een uitdaging om je steentje bij te dragen aan ons ICT werkplekbeheer!” 
 
Hoe?  
Door jouw ervaring met administratie, automatisering en processen ben je in staat om een uitdagende 
rol te creëren in een dynamische omgeving, met blije leveranciers, klanten en collega’s als 
eindresultaat. 
 
Met wie?  
Met 5 directe collega’s op de afdeling, én in nauwe samenwerking met alle andere collega’s. 
 
Als Administratief medewerker met ICT affiniteit van versAlert… 

 Verzorg je alle voorbereidende handelingen voor het controleren en goedkeuren van de 

inkoopfacturen. 

 Ondersteun je jouw collega op crediteurenadministratie bij het verwerken van de inkoopfacturen. 

 Bied je technische ondersteuning bij vraagstukken m.b.t. printers / telefoons / tablets / headsets / 

scanners. 

 Beheer je de hardware van werkplekken, richt je werkplekken en schaf je apparatuur aan. 

 Ben je verantwoordelijk voor document management en beheer voor facturen / pakbonnen / 

pickbonnen / offertes / bestelformulieren / labels / emballage. 

 Ben je de vraagbaak voor de interne organisatie en de leveranciers 

 Ben je in staat om ook bij te springen bij andere werkzaamheden op de administratie als de 

situatie daarom vraagt. 

 
 

http://www.versalert.nl/

