
 
 

order entry medewerker 
locatie Amsterdam 

 

Wie zijn wij? 

vandaglas BV is een transformatie en distributienetwerk van bouwglas. In Nederland is het met vijf 
verkoopvestigingen (Amsterdam, Emmen, Almelo, Arnhem, Swalmen) en het productiebedrijf (Emmen) 
één van de grootste productie- en distributiebedrijven van isolatieglas, veiligheidsbeglazing, 
interieurbeglazing en glas specials.  
De vandaglas Groep heeft ook verkoopvestigingen en productielocaties in Duitsland (Radeburg en 
Berlijn), Oostenrijk (Steyr, Wenen, Hallein, Villach, Heidenreichstein) en Engeland (Huddersfield).  
De Groep telt ca. 900 medewerkers. 

Binnen vandaglas vinden wij het belangrijk om een open en betrokken cultuur te creëren. Wanneer je aan 
de slag zou gaan bij ons, zal je merken dat er een ontspannen sfeer heerst onder collega’s. We zijn een 
platte organisatie, waar het heel normaal is om zo bij iemand binnen te lopen om een vraag te stellen of 
een praatje te maken. Samenwerken is het sleutelwoord! 

 
Jouw rol 
 
In de rol van Order entry medewerker ben je een belangrijke schakel in het proces 
Door jouw accuraatheid tackel je ook fouten al vooraf en dat maakt dus dat je zorgt dat de order invoer 
correct is richting onze fabrieken. 
 
Wat draag jij bij? 
 
Je bent verantwoordelijk voor het tijdig en juist verwerken van inkomende orders in het systeem. 
Daarnaast ondersteun je aan de telefoon en ben je verantwoordelijk voor overige administratieve taken. 
 
Profiel? 
 

 MBO werk- en denkniveau. 
 Ervaring in soort gelijke functie. 
 Ervaring met SAP is een pre. 
 Daarnaast kan je goed overweg met de MS Office programma`s zoals Word & Excel. 

Nauwkeurig en communicatief vaardig om ook onze klanten correct en vriendelijk te woord te 
staan. 

Wat wij bieden? 

 Een uitdagende en afwisselende baan in een ambitieus glasbedrijf. 
 Ruimte voor eigen inbreng en ondernemerschap. 
 We zetten in op vitaliteit en dus mogelijkheden voor een fietsplan of korting op je 

fitnessabonnement. 
 25 vakantie dagen en 6.5 dag ADV (bij fulltime dienstverband). 
 Werknemerskorting voor eigen producten. 

 
Enthousiast over de vacature en herken jij jezelf in het profiel?  
Solliciteer snel en stuur je cv naar ruben.oleman@vandaglas.com en hopelijk heffen we gauw het glas 
op jouw nieuwe baan.  


