
Wanted: Commercieel / administratief talent (m/v) (Part
time)
26 JANUARI 2016, ZWOLLE

SAMENVATTING

Ben jij onze nieuwe commercieel administratieve topper die de "spin in het web" rol vervult tussen de

afdelingen verkoop, marketing en productie?

Wanted: Commercieel / administratief talent (m/v) (Part time)

Ben jij onze nieuwe commercieel administratieve topper die de "spin in het web" rol vervult tussen de
afdelingen verkoop, marketing en productie?

Beschik je over een topsport mentaliteit, ga je tot het gaatje, ben je continue op zoek naar
verbetering en een echte team player?

Vanwege aanhoudende groei zijn wij op zoek naar een winnaar die analytisch ijzersterk is en
administratief goed georganiseerd. Tevens beschik je over een aangeboren pro-actieve en
commerciÎle werkwijze.

Je bent een kei in multi-tasking; een gezonde werkdruk wordt door jouw goed georganiseerde manier
van werken omgezet in een uitstekend resultaat. Uitstekende schriftelijke en mondelinge
communicatie vaardigheden in het Nederlands, Engels en Duits zijn een must. Door jouw
kwaliteitsbesef begrijp je onze positie in het hoogste segment van de markt en daar handel je ook
naar. Je hebt minimaal een MBO opleiding afgerond. Je beschikt over Goede kennis van MS office
en je weet ERP-applicaties snel eigen te maken.

Ben je geinteresseerd in deze functie stuur dan jouw sollicitatiebrief inclusief CV aan:

Rolf Timmerman - rolf@ffwd.com
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OVER FAST FORWARD WHEELS

Building fast, strong carbon wheels: that was our goal as we started our company FFWD Wheels in the year of
2006. Craftsmanship, high quality and durability are our most important values. In a few years of time FFWD
Wheels has grown into a company with a global distribution network and a solid reputation.

All FFWD Wheels are handmade at our company in the Dutch town of Zwolle. Our wheel builders pay close
attention to every wheel. This leads to wheels which are feather light and strong as iron: FFWD Wheels are no
mass product. FFWD Wheels are of high quality, hand built in the Netherlands.

FFWD Wheels does not only produce high-end wheels for the Road, we also build wheels for the Track,
Cyclocross and Triathlon.

Fast Forward Wheelspressroom
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