
Vacature
Administratief Medewerker 

(parttime / 16-24 uur per week)

Een + voor je carrière 
Bij Markhorst ben je geen nummer maar een absolute ‘plus’. Da’s fijn hé? Jij maakt ons beter en slimmer 
en wij bieden jou een plek waar je kunt excelleren, groeien en altijd mag werken aan je persoonlijke 
ontwikkeling. Wil je groeien? Graag! Wil je dit niet? Ook goed! Jij bepaalt hoe en tot waar jij jouw carrière 
wilt ‘plussen’. Eigenlijk markeer je bij ons je carrière. Want zo noemen we dat bij Markhorst. De output 
die staat vast; samen geven we -door middel van een multidisciplinaire aanpak- optimale invulling 
aan de elektrabehoefte van onze klanten. Ofwel het meesterschap van jou en je collega’s resulteert 
in e-installaties die zijn weerga niet kennen. Het spreekt voor zich dat het met de beloning -zowel 
primair als secundair- wel goed zit Steek die maar in je zak. Welkom bij Markhorst - Mark your Career.

markhorst | elektro | beveiliging | toekomst energie | keuring | service & onderhoud

sluit aan bij markhorst



Concreet

Jij dus. Vooropgesteld en wees gerust; het is niet zo dat we alles bij jou neerleggen om vervolgens te verwachten dat jij alles oppakt 

en verwerkt. Je bent om te beginnen de Connector (want zo noemen wij onze mensen) die bezoekers ontvangt op de manier zoals het 

hoort bij een echt Kempisch/Brabants familiebedrijf. Veder ben jij voor ons de persoon die ervoor zorgt dat er niks blijft liggen. Dat doe 

je door het overzicht te bewaren, collega’s te ondersteunen en je proactieve houding. Bovenal beschik je simpelweg over typerende 

natuurlijke voelsprieten: met jou op de administratieve stoel schiet alles met 230 volt door de organisatie, zonder enige vorm van 

kortsluiting.

Het afgelopen jaar zijn er door ons op het gebied van organisatie en communicatie intensieve trajecten doorlopen. Op organisatieniveau 

hebben we ons bedrijf verder geprofessionaliseerd en gedigitaliseerd. Ook hebben we onze organisatiestructuur aangescherpt. Op het 

gebied van communicatie hebben we het ‘merk’ Markhorst opnieuw gepositioneerd en volledig laten rebranden. We zijn al 38 jaar ‘oud’, 

maar voor de buitenwereld staat er aan het begin van 2021 een compleet ‘nieuw’ bedrijf. Dit in de meest positieve zin van het woord! 

Binnen de dynamiek van onze groeide organisatie, zijn wij voor ons bedrijfsonderdeel Beveiliging op zoek naar een administratief 

medewerker die uitdaging ziet en voldoening haalt uit een ‘clean dashboard’. We hebben op dit vlak een prima basis gecreëerd, maar 

missen in de uitvoering een type zoals jij. Samenvattend: jij sluit beter aan bij Markhorst.

• Marktconforme beloning

• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden

• Werken binnen een Kempisch/Brabants familiebedrijf

• Samen bouwen aan aan de optimalisatie en groei van het 

 bedrijfsonderdeel Beveiliging binnen Markhorst

• Veel ruimte voor eigen initiatieven, ideeën en   

  verantwoordelijkheden

• Een fijne en gezellige werksfeer met enthousiaste collega’s

Op het gebied van administratie verzorg jij primair de verwerking van diverse documentatie voor ons bedrijfsonderdeel Beveiliging. 

Denk hierbij aan het opstellen van service- en onderhoudscontracten, het verwerken van revisiegegevens en regie-werkbonnen, 

facturatie en het up-to-date houden van het klantendossier. Logischerwijs coördineer je ook het telefoon- en mailverkeer. Verder ben 

je een aanspreekpunt, niet alleen voor bezoekers en klanten, máár ook voor je collega’s. Je verleent hun de nodige support op het 

gebied van service, planning en contractonderhoud. Op het gebied van kwaliteit en after sales hou je een oogje in het zeil; je bewaakt 

en coördineert en zo nodig trek je aan de bel.

Dit bieden we jou

Visitekaartje, duizendpoot én bovenal rustpunt

Markhorst, sluit beter aan.

Administratie

Kerver 4, Eersel - +31(0)497 51 40 64 - markhorstbv.nl

Neem contact op Kiki Simmer (HR & Marketing binnen Markhorst). Je bereikt haar telefonisch / WhatsApp via 06 18 64 13 63  

of mail k.simmer@markhorstbv.nl 

Meer over de vacature

• Je beschikt over een afgeronde mbo-opleiding. Bij voorkeur in de richting van administratie, communicatie en/of commercieel

• Jij bent enthousiast, zelfstandig en gestructureerd

• Je hebt enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie. Máár, heb je dit niet en ben je er toch van overtuigd dat wij op zoek zijn  

 naar jou? Solliciteer dan gerust! 

• Je bent een ‘mens-mens’ die uitstekend tot zijn recht komt in de dynamische omgeving van een installatiebedrijf in duurzame  

 elektrotechniek

• Kerncompetenties die wij én jij belangrijk vinden: kwaliteit-, klant- en resultaatgerichtheid, commercieel, servicegericht en   

 samenwerken

• MS Office (Word, Excel en Outlook). Beetje open deur: je kunt ermee uit de voeten

Direct solliciteren!
Richt je sollicitatie voorzien van CV aan  

Kiki Simmer | HR- en Marketing & Connector 

E-mail: k.simmer@markhorstbv.nl  | +31 (06) 18 64 13 63 


