
Teranda BV
Beitel 23 
6422 PA Heerlen
Netherlands

T +31 (0)45 7116258
F +31 (0)45 7111527
E info@teranda.com
W www.teranda.com

KVK 14105774
VAT NL819895775B01
IBAN NL16RABO0175239967
BIC RABONL2U

VACATURE BACKOFFICE/ORDERINTAKE (LOCATIE HEERLEN)

Wil jij graag dé spil zijn van onze orderintake? Dan zijn we op 
zoek naar jou!

Wie zijn wij? 

Teranda is een toonaangevende producent en leverancier van aluminium terrasoverkappingen 

en aanverwante producten. Onze afzetmarkt is hoofdzakelijk Duitsland (zie www.teranda.de). Het 

klantenpallet bestaat uit zowel particuliere- als zakelijke afnemers. Wij onderscheiden ons van de 

meeste concurrenten door een in eigen beheer ontwikkeld product te leveren en een professionele, 

directe relatie met klanten en leveranciers te onderhouden. Een platte organisatiestructuur en een online 

bestelomgeving zijn kenmerkend voor onze organisatie (25 medewerkers). Ons hoofdkantoor is gelegen 

in Heerlen (Beitel 23).

Wie zoeken wij?

Teranda groeit en daarom gaan we ons 5-koppige backoffice team (locatie Heerlen) uitbreiden met 

een gemotiveerde collega. Binnen het bedrijfsbureau ben jij hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de 

orderintake. De inkomende orders worden door jou bevestigd richting klant. Je monitort de goedkeuring 

daarvan en zorgt vervolgens voor de uitwerking van de productie-werkorder. Klantencontact is onderdeel 

van je dagelijkse werkzaamheden; voor vragen over orderdetails, ben jij het aanspreekpunt voor onze 

klant. Jouw accuraat werken zorgt voor een gesmeerd verloop van de orderverwerking .

•  Jij hebt minimaal een afgeronde MBO opleiding en beschikt over HBO werk-en denkniveau

•  Je hebt een positieve- en kwaliteitsbewuste instelling en beschikt over technisch inzicht

•  Jij bent in staat om ook onder druk het overzicht te behouden

•  Jij kunt zelfstandig werken, maar maakt graag onderdeel uit van een team

•  Jij beheerst de Nederlandse taal perfect in woord en geschrift

•  Jij beheerst de Duitse taal goed in woord en geschrift

Wat bieden wij?

• Een fulltime dienstverband (38 uur)

• Salaris tussen € 2.300 en € 2.700 bruto per maand (dit wordt oa. bepaald op basis van ervaring)

•  CAO Metaal en Techniek

• Na een tijdelijk dienstverband krijg je, bij gebleken geschiktheid, een contract voor onbepaalde tijd

• Een ambitieus, enthousiast team en een informele werksfeer

• Een groeiende organisatie waar jouw inbreng gewaardeerd wordt

Echt een baan voor jou?

Dan kijken we uit naar jouw reactie! Stuur vóór 1 juni jouw motivatie en CV. Je kunt hiervoor het online 

sollicitatieformulier gebruiken op www.teranda.de/jobs/sollicitatie.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


