TMS Tailor-made Studios International BV, ruim 25 jaar actief in meer dan 40 landen
wereldwijd en leidend in vooruitstrevende hoogwaardige papierproducten, maakt al
jaren een constante groei door en biedt volop ontplooiingsmogelijkheden voor talenten.
Ben jij onze nieuwe collega?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en ervaren:

Ordermanager (fulltime)
Op onze gezellige afdeling hebben wij jouw bureau al voor je ingericht. En ook je internationale collega’s staan klaar
om met jou te gaan samenwerken.
Jij bent de schakel tussen de klant en de fabriek. Je bent hands-on en zorgt ervoor dat de gevarieerde
binnenstromende orders worden uitgewerkt en geproduceerd volgens afspraak met de klant. Je voert de
communicatie tussen onze internationale klanten en internationale productiefaciliteiten. Je werkt in het team nauw
samen met collega’s die jou bijstaan als het nodig is en omgekeerd ook op jouw steun kunnen rekenen. Je wordt
uiteraard eerst goed ingewerkt voor je zelfstandig aan de slag kunt. We verwachten een hoge mate van
betrokkenheid en verantwoordelijkheid die jij ook van jouw collega’s mag verwachten.
Praktisch gezien is het handig als je meerdere talen spreekt, een goede beheersing van de Engelse taal in woord en
geschrift is een minimale vereiste. Uiteraard ben je commercieel ingesteld en manoeuvreer je behendig tussen de
bedrijfsbelangen én klantbelangen!
Gezien de complexiteit en de doorlooptijd van de orders heeft een fulltime dienstverband sterk de voorkeur. Denk jij,
net als wij, niet in problemen maar in mogelijkheden dan ben jij onze nieuwe collega!
Op onze website, www.tms-international.nl, kun je in onze “bookshelf”, op de “news” pagina, door de nieuwe
brochures bladeren en krijg je een beeld van wie we zijn en wat we doen.
Wij kijken uit naar je reactie!
Het TMS-team
Reacties zijn welkom per e-mail (eise@tms-international.nl) of per post ter attentie van Eise Harkema.
Bel gerust voor meer informatie met 0180 633 400 en vraag naar Eise Harkema.

