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VACATURE

Medewerker planning  
& administratie 

Reageer via vacature@deweerd.net

32 -36 up/w
-

Apeldoorn

Gezocht: Geslaagde 
collega bij De Weerd

Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
Françoise van Hintum. Dit kan telefonisch op nummer  
06 – 27 318 010 of via bovenstaand e-mailadres. 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Bijdragen aan een verkeersveiliger Nederland en werken in een dynamische en gezellige omgeving? 
De Weerd biedt je deze kans! 

De afgelopen 100 jaar is onze mobiliteit gigantisch toegenomen. Prachtig natuurlijk, want zo komen we 
nog eens ergens. Helaas is het daarmee ook steeds drukker geworden en staat de verkeersveiligheid onder 
druk. Al bijna 60 jaar zetten we ons met hart en ziel in om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren. 
Wij maken van weggebruikers betere bestuurders! Om dit allemaal goed te kunnen organiseren willen we 
de administratieve ondersteuning uitbreiden. Daarom zijn we op zoek naar een collega die ons team komt 
versterken. De standplaats is Apeldoorn.

Belangrijk 
Je bent verantwoordelijk voor een goede, tijdige en accurate uitvoering van de leerlingen- en klantenad-
ministratie voor De Weerd Verkeersopleidingen en De Weerd Transportopleidingen, zodat een hoog 
serviceniveau bereikt wordt. Je realiseert een effectieve communicatie en samenwerking met je collega’s, 
zodat processen goed verlopen en de klant daardoor tevreden is. Daarnaast vinden wij het erg belangrijk 
dat je het leuk vindt om met (jonge) mensen te werken, klantgericht bent en dat samenwerken met je 
collega’s voor jou vanzelfsprekend is. 

De functie medewerker planning & administratie vereist een accurate en zelfstandige instelling. Plannen, 
organiseren en aanpakken zijn competenties die bij je passen. Je hebt er geen probleem mee om één keer 
per maand op zaterdag een halve dag te werken. Je valt onder directe leiding van de directeur. Als je het 
leuk vindt om ook actief de nieuwsitems van het bedrijf voor social media te verzamelen en posten, dan is 
dat een pré. De (salaris)voorwaarden zijn marktconform. 

Kijk voor meer informatie over De Weerd op www.deweerd.net

Reactie
Lijkt het je leuk om bij ons te komen werken en herken je jezelf in bovenstaand profiel, stuur dan uiterlijk  
24 juli 2021 je reactie met cv naar vacature@deweerd.net

TRANSPORTOPLEIDINGEN VERKEERSOPLEIDINGEN


