Onze opdrachtgever, AIC Europe BV in Weert, maakt onderdeel uit van AIC
S.A. in Polen, opgericht in 2001. Zij zijn snel uitgegroeid tot een gerenommeerd specialist in het ontwerp, engineering en de fabricage van RVS en
titanium warmtewisselaars. In een sneltempo groeien zij met vestigingen door
geheel Europa. Met meer dan 900 medewerkers verdeeld over 3 locaties
in Polen en kantoren in Spanje, Italie en Engeland, loopt AIC voorop op het
gebied van geavanceerde warmteoverdrachtsoplossingen. Met bewezen
designproducten, ‘geen compromis op kwaliteit’- houding en geautomatiseerde productieprocessen, zijn zij in staat om de meest complexe en technologisch geavanceerde projecten uit te voeren. De huidige focus van AIC is
de condensatietechnologie. AIC is erin geslaagd zich te vestigen als expert
op dit gebied met honderdduizenden condenserende warmtewisselaars die
momenteel werkzaam zijn in het veld. AIC gebruikt de meest geavanceerde
ontwerp- en productietechnieken. Om de groei van de organisatie verder
vorm te geven en de huidige collega’s te ontzorgen, zoeken we voor het
kantoor in Weert een
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JE FUNCTIE
Alles wat je in deze functie verwacht, kom je tegen en behoort tot je takenpakket:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Behandeling inkomende & uitgaande mails/post
Uitvoeren van & ondersteunen bij inkoop- en verkoopactiviteiten van je collega’s
Facilitaire zaken; kantine- en kantoorbenodigdheden bestellen/voorraad bewaken
Representatief houden van de kantoren/algemene ruimtes/terrein
Plannen & organiseren van reizen van collega’s
(tickets, auto, hotels, visa reserveren etc.)
Komst van gasten voorbereiden & faciliteren
Vergaderingen voorbereiden, documentatie voorbereiden & agendabeheer
Locatie gebonden werkzaamheden regelen
(groenvoorziening, beveiliging, terrein, contact verhuurder etc.)
Administratieve werkzaamheden t.b.v. financiële administratie
(facturen inboeken, controleren)
Administratieve Sales & Marketing support werkzaamheden
Bewaken van de huisstijl

JE PROFIEL
Je hebt een Mbo+/Hbo werk- en denkniveau, en bij voorkeur een opleiding op administratief/
secretarieel vlak. Je hebt minimaal 7 jaar werkervaring in een soortgelijke spin-in-het-web-functie in
een dynamische, bij voorkeur technische, internationale organisatie. Je bent gewend het voortouw
te nemen, maar toch ook je dienstbaar op te stellen en je hebt bovengemiddeld oog voor detail.
Vanzelfsprekend heb je actuele kennis van en ervaring met MS Office en je beheerst de Engelse en
Nederlandse taal in woord en geschrift uitstekend. Ervaring met een ERP-pakket is een belangrijke
pre. De ‘klik’ met de collega’s, naast natuurlijk het feit dat je een uitblinker bent in je vakgebied, is
bij uitstek één van de belangrijkste factoren. Je persoonlijkheid is, naast je cv, van doorslaggevend
belang.
AIC EUROPE BV
De mensen van AIC zijn professionals op hun vakgebied en willen deze kennis graag toepassen en
verspreiden. Tussen al die techneuten heb jij ook oog en oor voor overige taken. AIC is een jonge,
groeiende organisatie en biedt daarom volop doorgroeimogelijkheden. AIC biedt veel vrijheid en
de teamspirit is nadrukkelijk aanwezig. De locatie in Weert is een spiksplinternieuwe locatie, voorzien van alle moderne werkmaterialen en faciliteiten.
INTERESSE?
LINKX HR Management is de extern HR Manager voor AIC Europe BV en mag in deze rol de
werving- en selectieprocedure uitvoeren. Heb je interesse in deze functie of wil je meer weten?
Stuur je cv naar Imke Segers (imke@linkxhr.nl) of bel naar 06 – 513 68 465. Voor meer algemene
bedrijfsinformatie; www.myaic.eu. Uiteraard worden sollicitaties vertrouwelijk behandeld.
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