
 

Ga jij op je kop staan om een klant de juiste service te geven? 

Dan zoeken wij jou! 

 

VACATURE CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER 

(32-40 UUR PER WEEK)  

Berkel Industrial BV is een jong en dynamisch bedrijf, gespecialiseerd in het assembleren en leveren 

van industriele slangen, trillingdempers, bewerkte rubber en kunststof onderdelen. Dankzij een grote 

voorraad en het leveren van totaaloplossingen naar de klant zijn wij voor steeds meer klanten de 

ideale leverancier! 

Kom jij ons enthousiaste team versterken? Als Customer Service medewerker zorg jij ervoor dat alle 

orders goed verwerkt worden en heb je regelmatig contact met klanten én leveranciers over 

levertijden en orderbevestigingen. Verder maak je artikelnummers aan in ons Afas systeem en werk 

je veel volgens vastgelegde procedures. Als je het leuk vindt om veel te regelen en wéét hoe je dit 

het beste kunt communiceren met je collega óf met de klant, krijg je zeker veel energie van deze 

baan. Als je ook nog snel in kunt springen op ad hoc vragen,  alle documentenstromen nauwkeurig in 

de gaten kunt houden en deadlines goed op kunt volgen, dan is dit de perfecte baan voor jou! 

Je werkt samen met de collega’s van de salesafdeling en je hebt veel contact met je collega’s van de 

werkplaats. Zij hebben de technische kennis en jij zorgt ervoor dat alles administratief op rolletjes 

loopt. Als jullie gezamenlijk het gevoel voor humor delen, maak je al snel onderdeel uit van een 

topteam! 

Een greep uit de werkzaamheden:  

• Orders bevestigen en verwerken (inkoop en verkoop); 

• Artikelen invoeren en aanmaken; 

• Contact onderhouden met klanten en leveranciers; 

• Telefoon aannemen/doorverbinden; 

• Administratieve ondersteuning bieden aan commerciele afdeling. 



 

Wij bieden: 

Bij Berkel Industrial BV maak je deel uit van een enthousiast en hecht team met een echte 

aanpakkersmentaliteit. Korte lijnen, ontwikkelingsmogelijkheden, een zelfstandige functie en een 

heel hartelijk welkom aan jou. Natuurlijk ook een marktconform salaris. Wij hechten veel waarde aan 

werkplezier en uitdaging! JIJ OOK? 

Meer informatie: 

Van Wieringen Solutions verzorgt de sollicitatieprocedure voor Berkel Industrial BV. Mail je cv met 

motivatiebrief naar Patricia@vanwieringensolutions.nl of bel voor meer informatie 010-2231534. 

 

Berkel Industrial B.V. 

Hertzstraat 6 

2652 XX  Berkel en Rodenrijs 

www.berkelindustrial.nl 


