
Jatec in Leerdam is meer dan 30 jaar toeleverancier van mechanisch 

onderdelen en modules. Jatec freest en draait metalen en kunststof 

onderdelen om deze desgewenst voor te monteren. Onze klanten zijn 

bedrijven die klant-specifieke machines bouwen op het gebied van 

verpakkingsmachines, offshore, drukmachines en voedselverwerking. 

Jatec richt zich op het leveren van kleine tot middelgrote series met 

korte levertijden. Daarnaast heeft Jatec een spoedstraat voor het 

ondersteunen van haar klanten bij escalaties. 

 

Ter versterking van ons bedrijfsbureau, zoeken wij een: 

 

Medewerker Orderdesk  
 

Jouw werkweek 
 
Wil je een cruciale rol vervullen binnen onze organisatie? Verbaas ons dan met de snelheid en 
accuratesse waarmee je binnenkomende opdrachten en offerte-aanvragen in het ERP-systeem invoert! 
Om de (korte) levertijden te halen, is er geen minuut te verliezen. Daarnaast maak je nieuwe 
artikelnummers aan, link je tekeningen, houd je de gegevens van de klanten up-to-date en controleer je 
inkomende opdrachten op correctheid en compleetheid. Mocht er iets ontbreken, dan stem je af met je 
collega’s en/of neem je direct contact op met de klant om alle onduidelijkheid en onzekerheid weg te 
nemen. Je zorgt er dus voor dat de productie van Jatec in de ideale startpositie komt voor een feilloze 
afhandeling van de opdrachten. 
 
Dat je midden in de organisatie staat, komt ook goed van pas bij het afhandelen van de binnenkomende 
telefoontjes en de ontvangst van bezoekers/leveranciers. Eigenlijk vind je de hectiek en vele 
contactmomenten met je collega’s wel leuk en raak je daarvan niet in de stress.  
 

Jouw competenties 
 

▪ MBO werkniveau door opleiding en/of ervaring; 
▪ Nauwkeurig en ervaring met ERP-systemen (MKG) is een pre; 
▪ Affiniteit met techniek en de mentaliteit van de maakindustrie; 
▪ Goede communicatieve eigenschappen; 
▪ Stressbestendig. 

 

Dit biedt Jatec 
 

▪ Geen baan maar een loopbaan met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en 
doorgroeimogelijkheden 

▪ De mogelijkheid om met plezier terug te kunnen kijken op je werkdag; 
▪ Een no-nonsense-cultuur met korte lijnen; 
▪ Een innovatief werkveld; 
▪ Een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket met mogelijkheden tot maatwerk; 
▪ Een pensioenregeling. 

 

Interesse? 
 
Heeft bovenstaande vacature jouw interesse gewekt? Reageer dan snel door je sollicitatie te sturen 
naar werken@jatec.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met Marc van de Weerd 06-57343299. 
Voor meer informatie nodigen we je graag uit om onze website te bezoeken www.jatec.nl. 
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