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WAT GA JE DOEN?
Samen met twee collega’s ben jij verantwoordelijk voor de 
afhandeling van de uitgaande zendingen. Hierbij kan je denken 
aan het verrichten van operationele, administratieve en  
communicatieve handelingen met betrekking tot de zendingen 
en ondersteunen van de ritplanning.

WAT BRENG JE MEE?
+   Wij zijn op zoek naar een collega die goed kan samenwerken, 

communiceren, klantgericht kan handelen en een flexibele 
instelling heeft.  

+   Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en  
geschrift, Duits is een pre.

EXTRA REDENEN OM BIJ STAPPERT NOXON TE 
WERKEN
+    Je krijgt de kans om jezelf te ontwikkelen en om cursussen, 

trainingen en coaching te volgen.

+   Een marktconform salaris, passend bij je werkervaring en 
goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een goede 
pensioenregeling en aangesloten aan de cao voor Technische 
Groothandel. 

+   Veel leuke activiteiten, zodat je collega’s leert kennen zoals: 
een zomerbarbecue (familie), kerstborrel en het jaarlijkse uitje 
van de personeelsvereniging.  

+   Je krijgt bij ons veel flexibiliteit en we denken mee in de  
werk-privébalans. 

+   En voor veel collega’s nog wel de belangrijkste reden: er hangt 
een superfijne werksfeer binnen ons team. We zijn onderdeel 
van een internationaal bedrijf, maar binnen onze vestiging 
hangt een gemoedelijke Brabantse sfeer; informeel en er is 
aandacht voor elkaar. 

INTERESSE OF VRAGEN?
Spreekt de vacature jou aan? Stuur dan een reactie met je motivatie waarom deze uitdaging bij 
jou past plus jouw CV naar: personeelszaken.noxon@stappert.biz
Voor vragen over deze vacature kun je bellen of whatsappen met Guido Walraven: 06-81832765

STAPPERT Noxon B.V. 
Gerstdijk 4
5704 RG Helmond
0492-582111

MEDEWERKER 
TRANSPORTADMINISTRATIE

TER VERSTERKING VAN ONS TEAM IN HELMOND ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN FULLTIME

MEER DAN ALLEEN HANDEL IN ROESTVRIJ STAAL
STAPPERT Noxon is een toonaangevende internationale handelsonderneming op het gebied van roestvaststaal, hoog corrosie-en   
hittebestendig staal. Met 20.000 verschillende producten direct beschikbaar uit voorraad zijn wij het juiste adres voor roestvaststaal.  
STAPPERT Noxon B.V. heeft ruim 80 medewerkers met hoofdvestiging en magazijn in Helmond en een verkoopkantoor in Zwijndrecht. 
Met al ruim 30 jaar ervaring in de branche is STAPPERT een stabiele, goed georganiseerde werkgever waar volop ruimte is om te leren  
en ontwikkelen. 


