
 

 

 

 

 

 

Yart Factory Commercieel administratief medewerker 
 

Aantal uur:  40 uur 

Standplaats:  Waalwijk 

 

Wie zijn wij 

Yart Factory is een internationaal productiebedrijf dat met behulp van moderne laser-, stans- en CNC 

freestechnieken creatieve ideeën van haar klanten omzet in tastbare producten en onderscheidende 

diensten. Yart Factory produceert een veelzijdig portfolio op maat voor de creatieve industrie 

(hobbymarkt), de grafische industrie, de lifestyle- (homedeco) en fashionmarkt. Ongeveer 80% van 

de omzet van YartFactory komt voort uit export. De naam Yart Factory is een samentrekking van Your 

Art Factory. De focus van het bedrijf is ART.     

Team 

Ons top-team in Waalwijk bestaat uit ongeveer 20 medewerkers.  Elke dag werken onze commerciële 

medewerkers, dtp-er, productmanager, administratie-, productie- en logistiekmedewerkers samen 

om onze klanten te verrassen en een optimale service te kunnen bieden.     

 

Wat ga je bij ons doen? 

• Je bewaakt het gehele orderproces van bestelling tot levering en alle eventuele hobbels 

tijdens dat proces los jíj op 

• Je bewaakt de afgesproken levertijden en communiceert hierover constant met klanten en 

interne afdelingen als productie en logistiek 

• Je werkt offertes mee uit en verzorgt de opvolging hiervan 

• Administratieve taken waarbij o.a. het ERP systeem (Pluriform) op een juiste wijze wordt 

bijgehouden 

• Opvolgen van- en ondersteunen bij mailings-/salesacties  

• Acquisitie met (nieuwe) klanten voor de verkoop van onze producten en diensten 

• Je neemt enkele keren per jaar actief deel aan beurzen 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wij vragen: 

• Je hebt MBO/HBO werk en –denkniveau  

• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, Duits en Frans is een pré 

• Je bent commercieel en klantgericht ingesteld  

• Je bent representatief, sociaal,  creatief en een echte aanpakker 

• Je bent 40 uur per week beschikbaar 

• Je beschikt over goede computervaardigheden  

• Je woont op maximaal 30 minuten reistijd van ons bedrijf 

Wij bieden: 

• Marktconform salaris  

• Een fijne werksfeer met collega’s die je dagelijks aan het lachen maken, maar ook samen met 

jou de schouders eronder zetten om successen te behalen 

• Wekelijks samen met je collega’s genieten van een heerlijke versnapering  

• Wanneer je jarig bent eten we een lekker taartje 

• Pensioenregeling met het Zwitserleven gevoel 

• Veel ruimte voor ontwikkeling, initiatieven en ideeën 

Ben je enthousiast geworden, stuur dan je CV met motivatie via e-mail: solliciteren@yartfactory.nl of 

je kunt bellen of appen met Jaap van de Wouw , 0416-332672/06-31915486 

Voor meer informatie over ons bedrijf zie: www.yartfactory.nl  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


