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Pottery Pots Nederland is een snel groeiend bedrijf gevestigd in Aalsmeer. Wij verkopen 
een trendy collectie hoogwaardige potten, voor binnen en buiten en zijn actief in meer dan 

50 landen. Onze klanten zijn bloemisten, tuincentra, woonwinkels, groothandels en 
hoveniers. 

 
Wij zoeken een: 

 

Enthousiaste stagiair(e) / commercieel administratief medewerker 

Wat ga je doen? 

Jij wordt dé administratieve goeroe voor onze sales afdeling. Wij zijn goed in sales, jij bent goed in 

administratie. Daarom zoeken wij jou! Je neemt een aantal administratieve werkzaamheden rondom 

de sales over en hebt een ondersteunen rol in het verkoopteam. 

Werkzaamheden:  

 Orders verwerken, facturen versturen. 

 Het klantenbestand optimaliseren en updaten. 

 Ontvangen van gasten. 

 Telefoon aan nemen en doorverbinden met juiste persoon.  

 Post verwerking. 

 Boeken van declaratie bonnen.  

 Inkopen doen van kantoor artikelen.  

Wat zoeken wij? 

 Je doet een administratieve opleiding (MBO niveau 3-4) en kunt voor langere tijd voor 

minimaal 32 uur in de week stage lopen. 

 Je bent stressbestendig, staat stevig in je schoenen en hebt verantwoordelijkheidsgevoel. 

 Je bent enthousiast en hebt een probleemoplossende instelling. 

 Je bent flexibel en weet van aanpakken.  

Wat bieden wij? 

Een uitdagende stageplek in een unieke werkomgeving om ervaring op te doen met administratieve 

werkzaamheden. Jij bent een welkome aanvulling op ons leuke team. Onze kennis geven we graag 

door maar we leren ook graag van jou! Naast een interessante en leerzame stageplek krijg je ook een 

stagevergoeding. 

Herken jij jezelf hierin en ben jij gemotiveerd om bij ons aan de slag te gaan? Stuur dan je cv en motivatiebrief naar 

Ronald@potterypots.nl (acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld) 
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