Technisch Administratief Medewerker
(m/v)
Standplaats Oldenzaal - Parttime (32-40 uur)
De functie
Als Technisch Administratief Medewerker lever jij een belangrijke bijdrage aan de kwaliteitsborging van onze producten en processen,
zowel binnen als buiten de organisatie. Samen met jouw collega’s zorg je ervoor dat Ropeblock aantoonbaar veilige producten levert en
draag jij mede bij aan het actief creëren van een kritische en kwaliteitsbewuste organisatie. Dit doe je onder andere door het correct
afhandelen, verzenden en archiveren van technische productdocumentatie aan klanten; het accepteren van productdocumentatie welke
inkoop gerelateerd zijn, het beheren en up-to-date houden van documenten in ons ERP-systeem en het identificeren en verhelpen van
problemen met certificaten en documentatie.

Profiel
Je hebt MBO werk- en denkniveau, met een technische of administratieve opleiding. Jij bent bekend met kwaliteitssystemen en hebt
een sterke affiniteit met techniek. Bij voorkeur heb je al product- en materiaalkennis opgedaan binnen de toepassingsgebieden van de
producten van Ropeblock. Jij kunt met diverse interne en externe stakeholders correct communiceren en hebt kennis van en ervaring
met ERP systemen en MS Office applicaties. Plannen, voortgangsbewaking en accuratesse zijn voor jou vanzelfsprekend. Verder beheers
jij de talen Nederlands en Engels en bij voorkeur ook de Duitse taal.

Wat bieden wij jou?
Wij zijn een bedrijf met een informele bedrijfscultuur. Samenwerken, meedenken en meewerken aan nieuwe oplossingen zijn belangrijk.
We zijn trots op onze fijne werksfeer en de uitdaging die het werk ons bied. We bieden marktconforme arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de zwaarte van de functie en jouw ervaring. Daarnaast investeren wij in jouw persoonlijke groei, zodat jij op de juiste
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manier met de organisatie meegroeit.

Werken bij Ropeblock
Ropeblock is al 25 jaar expert in ontwikkeling en productie van hoogwaardige componenten voor de hijs- en staalkabelindustrie. Een thuis voor (technische) specialisten die samen met haar leveranciers en klanten efficiënte en innovatieve
producten realiseert. We zijn een zelfstandige onderneming en een internationale speler van formaat in een niche
markt (in de segmenten Cargo Handling – Maritiem; Offshore; Construction; Dredging en Rigging). Onze focus
voor de komende jaren is internationale groei, waarbij prijs, kwaliteit en innovatie hoog in het vaandel staan.

Interesse?
Maak jouw interesse kenbaar door je CV en schriftelijke onderbouwing bij Lieke Hoppenreijs (HR Adviseur) aan
te leveren. Voor inhoudelijke vragen kun je ook terecht bij Gerwin Eilander. Uiteraard zullen wij jouw sollicitatie
vertrouwelijk behandelen.
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