
Administratief medewerker gezocht 
 
Werken bij GlasConstruct Faber Tilma wordt gekenmerkt door korte lijnen binnen het bedrijf en 
verantwoordelijkheid laag in de organisatie. Wij bevorderen graag het verantwoordelijkheidsgevoel 
van onze werknemers zodat iedereen zich betrokken voelt met zowel GlasConstruct als met onze 
opdrachtgevers. Het oppakken van grote, kleine, complexe en meer toegankelijke projecten is waar 
wij ons elke dag mee bezig houden. Ons specialisme binnen deze projecten is uiteraard: Glas!   
 
Wij zoeken een enthousiaste collega. Als administratief medewerker bij GlasConstruct ben jij de eerste 
contactpersoon voor de klant. Er wordt van jou verwacht dat je goed zelfstandig kunt werken maar dat 
jij ook in teamverband presteert. Je bent communicatief vaardig, klantgericht, flexibel en ook 
multitasking is voor jou geen probleem. Het is een pluspunt als jij affiniteit hebt, of erg handig bent, 
met computers en geautomatiseerde systemen. 
 
 
Jouw activiteiten zien er (na inwerkprocedure) als volgt uit: 

• Aannemen van de telefoon (zo nodig doorverbinden) 

• Aannemen van orders en deze invoeren in het systeem 

• Verwerken van orderbevestigingen, hierbij signaleren indien er afwijkingen zijn in order- en 
levertijden 

• Klantvragen beantwoorden via telefoon of email 
 
Jij past binnen het volgende profiel: 

• MBO 4 werk- en denkniveau 

• Beschikbaar voor ongeveer 24 uur per week (vanaf 1 september 2021) 

• Goede communicatieve vaardigheden en beheersing van de Nederlandse taal 

• Klantgericht en flexibel 

• Woonachtig in Friesland 
 
Wat GlasConstruct jou kan bieden: 
GlasConstruct biedt je een werkplek binnen een prettige werkomgeving. De lijnen binnen de 
organisatie zijn kort, waardoor je met verschillende mensen binnen het bedrijf in contact zult komen. 
Dit creëert een informele en open bedrijfscultuur. Je salaris is conform je werkervaring en volgens de 
Vlakglas CAO. Daarnaast bieden we goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Over Glasconstruct 
GlasConstruct is de leverancier van alle soorten vlakglas voor de zakelijke markt. GlasConstruct is 
gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van isolerend,- brandwerend-, geluidswerend-, en 
veiligheidsglas. Glas kent steeds meer mogelijkheden en door goed op de hoogte te zijn van nieuwe 
ontwikkelingen in de markt, is het mogelijk voor GlasConstruct om de klant goede adviezen te geven. 
 
Solliciteer nu! 
Word jij onze nieuwe administratief medewerker?  
Neem contact op met Jan Faber (j.faber@glasconstruct.nl). 
 


