
 
 

Order entry medewerker 
Locatie Amsterdam 

 
Wie zijn wij? 
vandaglas BV is een transformatie en distributienetwerk van bouwglas. In Nederland is het één van de grootste 
productie- en distributiebedrijven van isolatieglas, veiligheidsbeglazing, interieurbeglazing en glas specials. Binnen 
Vandaglas vinden we 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! 

 
De functie: 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste teamplayer waarbij de klantbeleving voorop staat. Je bent een belangrijke 
schakel in het proces. Je bent verantwoordelijk voor de correcte verwerking van de binnenkomende orders in ons 
systeem (SAP). Jij bent van A tot Z verantwoordelijk voor de order en zorgt ervoor dat deze order invoer correct is 
richting onze fabrieken. Tevens houd je de klant op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent de order. 

 
Je bent niet alleen verantwoordelijk voor het tijdig en juist verwerken van inkomende orders in het systeem, maar 
ondersteunt daarnaast aan de telefoon en ben je verantwoordelijk voor overige administratieve taken. 
Dit doe je natuurlijk niet alleen, maar je werkt samen met je collega’s van de vestiging Amsterdam.  

Samen met je collega’s bouw je graag mee aan de verdere groei en professionalisering van de afdeling order entry, 
haar processen en onze organisatie. 

Jouw profiel 
• Je hebt MBO werk- en denkniveau; 
• Je hebt bij voorkeur ervaring in soort gelijke functie. 
• Heb je ervaring met SAP, dan is dat een pre. 
• Je bent een kei in het bewaken van overzicht en administratief nauwkeurig  
• Je bent 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 met een uitstekende werksfeer en 
mooi arbeidsvoorwaardenpakket met o.a. pensioen, een collectieve bonusregeling, reiskostenvergoeding 
en thuiswerkvergoeding 

• We zetten in op vitaliteit en dus mogelijkheden voor een fietsplan of korting op je fitnessabonnement  
• 25 vakantie dagen  
• Gratis fruit op het werk  
• Werknemerskorting voor eigen producten 
• En natuurlijk de leukste collega’s 

 
Enthousiast en nieuwsgierig? En ben je in het bezit van een goede dosis humor én voldoe je aan bovenstaande 
functie-eisen? Solliciteer dan door een CV en motivatie te sturen naar hr@vandaglas.com en wie weet zien we je 
binnenkort op onze vestiging in Amsterdam!  


