
 

 

 

 

Tailor iT Training verhuist per 1 juni 2015 naar Breda en is op zoek naar een 

Administratief medewerk(st)er die binnen een informele organisatie een ondersteunende 

rol wil vervullen en de ambitie heeft om op termijn door te groeien in de functie van 

Commercieel Binnendienst medewerk(st)er. 

 

Tailor iT Training is een groeiend bedrijf dat voorziet in opleidingsoplossingen voor de  

IT eindgebruiker, IT Professional en IT Manager. Met de aanwezige kennis en ervaring in 

het vakgebied en een daadkrachtige verkooporganisatie bouwen we aan een 

professionele en energievolle werkomgeving.  

Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een:  

 
Administratief medewerk(st)er 
(MBO/HBO, parttime / fulltime) 

 

Voel je je thuis in een bedrijf met een enthousiaste en informele sfeer waar je veel 

vrijheid hebt, maar ook je verantwoordelijkheden kent? Ben je administratief goed 

onderlegd? Kun je snel schakelen? Doe je wat je zegt?  

Dan ben jij wellicht degene die we zoeken!  

 

De functie: 

In de rol van administratief medewerk(st)er vervul je een belangrijke functie tussen de  

office manager en de opleidingsadviseurs. Je verleent administratieve ondersteuning op 

diverse vlakken. Daarnaast ben je mede verantwoordelijk voor het correct invoeren van 

de relevante gegevens in onze (MS Dynamics) CRM applicatie. 

 

De werkzaamheden: 

 Verwerken van relevante gegevens in CRM; 

 Maken van evaluatierapportages en certificaten; 

 Administratieve ondersteuning. 

 

De geschikte kandidaat:  

 Woont in (de regio) Breda; 

 Heeft minimaal MBO werk- en denkniveau; 

 Is flexibel en heeft geen 9-5 mentaliteit; 

 Is in ieder geval op woensdagen beschikbaar (overige dagen/uren in overleg); 

 Is bereid om tijdens drukte extra dagen/uren te werken; 

 Kan zowel zelfstandig als in teamverband functioneren; 

 Kan goed prioriteiten stellen en snel schakelen; 

 Komt afspraken na; 

 Is accuraat, gestructureerd en nauwkeurig in alle situaties; 

 Wil de producten en de markt goed leren kennen en zich blijven ontwikkelen. 

 

Wij bieden 

We bieden, na gebleken geschiktheid, een vast contract met goede arbeidsvoorwaarden , 

een uitdagende en afwisselende functie in een enthousiast team en de mogelijkheid om 

jezelf verder te ontwikkelen. 

 

Interesse? 

Indien je interesse hebt in deze vacature, stuur dan je CV met motivatie  

naar info@tailorit.nl ter attentie van de heer B. Knot. 
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