
PERIVO, gevestigd te Ossendrecht, levert sinds 1993 technische onderdelen 
en producten voor stansmachines van Bobst, Iberica en Heidelberg/WPM 
in meer dan 70 landen. Uiteraard leveren we ook producten voor andere 
merken stansmachines. PERIVO levert kwalitatief het niveau van de machine 
leveranciers, echter tegen gunstigere condities. Tevens zijn al onze producten 
nauwkeurig gedimensioneerd en getolereerd aan OEM specifi caties.

Wij zijn momenteel op zoek naar een

Administratief Boekhoudkundig medewerker
Dit is een afwisselende en verantwoordelijke functie voor (vooralsnog) 20 uren 
per week. Je bent verantwoordelijk voor de boekhouding, waaronder inboeken 
van inkoop- en verkoopfacturen, bank en kas, alsmede andere administratieve 
werkzaamheden. Je staat regelmatig in contact met klanten en leveranciers. 
Je vervangt je collega binnendienst verkoop bij diens afwezigheid. 

Functie eisen:
•   Je hebt minimaal een afgerond MBO diploma, bij voorkeur in een 

bedrijfseconomische richting;
•   Je vindt het leuk om ook commercieel werk te verrichten 

(i.v.m. vervanging collega).
•   Je voelt je verantwoordelijk voor je werk;
•   Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 
•   Gezien het internationale karakter is een goede beheersing van zowel 

Engels als Duits, in woord en geschrift, ook een must;
•   Je kunt goed overweg met Microsoft software programma’s, zoals 

Excel en Word;
•   Kennis van Exact is een pre.

Verder zijn wij op zoek naar 

Logistiek medewerker
Als Logistiek medewerker heb je een afwisselende en verantwoordelijke functie. 
In het magazijn verricht je diverse operationele werkzaamheden, zoals ontvangst 
goederen, in opslag brengen van goederen en op de voorgeschreven wijze 
verzendklaar maken. Verder hoort ook het assembleren van producten tot de 
taken, evenals het administratief verwerken van inkomende en uitgaande 
goederen. Deze functie is voor 32 uren per week met perspectief naar fulltime.

Functie eisen:
•   Je hebt minimaal een afgerond VMBO diploma, bij voorkeur in een 

technische richting;
•   Je vindt het leuk om met (technische) producten te werken;
•   Je zorgt voor het volledige beheer van het magazijn;
•   Je voelt je verantwoordelijk voor je werk;
•   Je bent in het bezit van een heftruckcertifi caat of bereid dit te behalen.

Aanbod voor beide functies: een afwisselende, uitdagende baan in een klei-
ne organisatie; een prettige werksfeer; een beloning die past bij opleiding en 
ervaring, alsmede  goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Als u belangstelling heeft voor een van bovengenoemde functies, dan kunt u 
uw sollicitatiebrief, met daarin aangegeven naar welke functie u solliciteert en 
voorzien van een curriculum vitae, uiterlijk tot 14 dagen na verschijnen van 
deze advertentie mailen naar Adviesbureau Aanwas:

aanwas@kpnmail.nl t.a.v. Frank van der Linden. Tel. 06 53 57 70 54

Meer informatie over PERIVO? Bezoek de website www.perivo.com


