Medewerker Library Supplier / Boekhandel. Een baan met groeimogelijkheden in vaste dienst!
Woon je in (omgeving) Leiden en lijkt het je wat te werken tussen de boeken? Ben je fulltime en voor
onbepaalde tijd beschikbaar? Ben je enthousiast, geïnteresseerd, klantgericht, en een beetje commercieel?
Dan is hier je kans om op een veelzijdige baan in het boekenbedrijf!
Klein team, korte lijnen, grote diversiteit aan verantwoordelijkheden.
Het bedrijf
INDEX Books is een ervaren leverancier van vakliteratuur aan grotere klanten zoals universiteiten en
hogescholen, en richt zich op een totale en vlekkeloze dienstverlening. Daarnaast zijn we in actief in de verkoop
van studieboeken en hebben we een tweede winkel gespecialiseerd in poëzie.
Het werk
vindt plaats in het kantoor van INDEX Books aan de Herenstraat in Leiden. Een greep uit de taken:
· zorgvuldig en zorgzaam contact onderhouden met onze leveranciers en klanten;
· verwerken van inkomende en uitgaande boekzendingen;
· bijhouden van de voorraad;
· orderverwerking;
· reclameren van lopende orders;
· administratieve werkzaamheden;
· meedenken over en helpen verbeteren van processen
· als het je ligt: klanten helpen in onze unieke tweede winkel: INDEX Poetry
Functie-eisen...
zeggen lang niet alles. Een indicatie:
· mentaliteit is belangrijker dan vooropleiding, dus:
· een studie afgemaakt: top. Studie niet afgemaakt: solliciteer ook!
· praktische vaardigheden zijn een pre. Maar die mag je ook ontwikkelen
· affiniteit met boeken? Mooi, maar we zitten niet de hele dag te lezen
· de dingen goed willen doen, een stapje extra zetten voor een klant, zorgzaamheid
· nauwkeurig en gestructureerd kunnen werken
· commercieel gevoel: lol hebben in handelstransacties
· essentieel: goed formuleren, foutloos Nederlands spreken en schrijven
· bonus: kennis van moderne vreemde talen
Geïnteresseerd?
Bel 071 512 8790 en vraag naar Christiaan van Minnen, of mail je CV en motivatiebrief naar
werk@indexbooks.nl.
Hartelijke groet,
Christiaan L van Minnen
Lammenschansweg 111
NL-2313 DL Leiden
The Netherlands
+31 6 5117 8015

