
 ■ Sormac B.V. gevestigd in Venlo 
 ■ Ruim 100 jaar geleden opgericht met het specialisme de 

ontwikkeling en productie van SORteerMAChines 
 ■ Anno 2022 een wereldwijd, toonaangevend bedrijf dat 

machines en verwerkingslijnen ontwikkelt en produceert voor 
de versverwerking van groenten

 ■ ±100 FTE’s die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor 
de firma 

 ■ Wereldwijd agenten netwerk 
 ■ Sales & service kantoor in de Verenigde Staten
 ■ Small details, big difference: 

wij streven naar perfectie in ieder detail van ons werk

Wie is Sormac?

Wat bieden wij?

Venlo – The Netherlands | www.sormac.nl

Wat ga je doen bij Sormac? Wat breng je mee?

vacature

?

Kandidaten die worden aangedragen buiten onze eigen kanalen, worden niet meegenomen in de selectieprocedure.

job
 ■  Een zelfstandige en uitdagende job in een groeiende, 

internationale organisatie binnen een jong, dynamisch team
 ■  Een fulltime functie met marktconform salaris
 ■  Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 27 

vakantiedagen en 13 ATV-dagen
 ■  Een prettige werksfeer

Hebben wij je interesse gewekt en 
wil je reageren op deze vacature? 
Stuur dan je uitgebreide motivatie en cv per e-mail naar: 
s.merkx@sormac.nl 

Voor telefonische informatie kun je terecht bij 
Sharon Merkx (HR-manager) tel. 077 – 351 8444.

De Secretaresse Verkoop
 ■ biedt secretariële ondersteuning aan de afdeling verkoop 

waaronder het zelfstandig maken en versturen van offertes en 
orderbevestigingen

 ■  registreert offertes met machines en orders met budgetten in 
het ERP-pakket

 ■  beheert de projectklappers en draagt zorg voor een correcte en 
snelle order afhandeling

 ■  neemt voor één dag in de week de werkzaamheden van de 
receptioniste over (structureel) en wanneer deze afwezig is 
in verband met verlof of ziekte (incidenteel). De receptioniste 
is verantwoordelijk voor het ontvangen van bezoekers, neemt 
inkomende telefoongesprekken aan en biedt secretariële 
ondersteuning van bedrijfsorganisatorisch gerelateerde zaken

 ■ MBO niveau 4-werk- en -denkniveau 
 ■  Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal
 ■  Ervaring in een administratieve of secretariële functie

Secretaresse Verkoop
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