
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Even ‘To the point’ 
   
Heb jij? 

 Een adequate en nauwgezette manier van werken 

 Uitstekende communicatieve skills 

 Ervaring in de versbranche 

 Minimaal MBO werk- en denkniveau 

 Kennis van Microsoft Office en ERP systemen 

 Doorzettingsvermogen 
 
En ben jij? 

 Stressbestendig 

 Creatief in het zoeken naar oplossingen 

 Flexibel 

 Woonachtig in een straal van ca. 30km van versAlert?  
 

............ Solliciteer dan nu! 
 
  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! 

 Wij zijn gevestigd in een geheel nieuw en modern bedrijfspand 
In De Meern (Utrecht). 

 Ons team bestaat uit ca. 100 collega’s 

 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 Leonie Kuijten 

lkuijten@versalert.nl 

 

Vacature Medewerker Bedrijfsbureau (36 uur) 
 
 
Over versAlert 
Bij versAlert doen we alles voor de ambachtelijke vers specialist. Of het nu gaat om slagers, 
groentewinkels, delicatessenzaken of traiteurs, het zijn de smaakmakers van het Nederlandse Retail 
landschap. Die willen we en kunnen we niet missen. Maar met eten en drinken elke dag opnieuw een 
verse topprestatie leveren, dat vraagt heel veel. Als versAlert bieden we daarom graag de grootst 
mogelijke support. Om in alle hectiek altijd op te vertrouwen. Dus luisteren we, denken we mee, vinden 
we oplossingen. Met maar één doel: ondernemers in vers helpen uitblinken. Dat is waar wij elke dag, met 
liefde, heel vroeg voor opstaan. Dat maakt ons tot versAlert, de supporter van de ambachtelijke vers 
specialist. 
 
Functie 
Als medewerker Bedrijfsbureau ben je mede verantwoordelijk voor het afhandelen van administratieve 
taken in het orderproces.  

Plaats in de organisatie 
Je bent werkzaam binnen het team Bedrijfsbureau, dat bestaat uit 4 medewerkers. 
Deze afdeling draagt zorg voor het coördineren en uitvoeren van alle administratieve taken rondom het 
commerciële en logistieke orderproces. 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

 Inboeken van de afleverbonnen van de leveranciers (ontvangen goederen). 

 Verwerken en beoordelen van retouren van de klanten, en de goedgekeurde retouren crediteren. 

 Invoeren en beoordelen van de verkoopkortingen 

 Kortingsoverzicht aanleveren aan senior Bedrijfsbureau 

 Ondersteunen van boeken productie orders van onze vers leveranciers 

 Bestellen bij onze vers leveranciers (incidenteel) 

Contacten  
Als medewerker Bedrijfsbureau ben je werkzaam in het centrum van het operationele proces en heb je 

veelvuldig contact met collega’s uit team Magazijn, Verkoopbinnendienst, Verkoopbuitendienst, 

Administratie en Inkoop.. 
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