Ben jij onze nieuwe Backoffice Medewerker (24-40 uur per week)?
De functie:
Als Backoffice medewerker ben jij de spin in het web van ons bedrijf. Je zorgt ervoor dat de afspraken
die de vertegenwoordiging met de scholen heeft gemaakt, in goede banen worden geleid en dat de
schoolfoto’s op de juiste manier verwerkt worden. Hiervoor werk je met ons CRM-systeem en heb je
regelmatig contact met de scholen om de laatste puntjes op de i te zetten en de school te ontzorgen.
Je bent een echte teamspeler binnen je eigen team, maar werkt ook nauw samen met de collega’s
van de andere afdelingen.
Je zoekt de leukste glimlach uit van elke leerling en zorgt ervoor dat hij/zij aan de juiste klas is
gekoppeld. Je werkt zorgvuldig en houdt rekening met de privacy van alle kinderen, om de
gebruiksvriendelijke inlogkaarten naar de school te verzenden. Hierbij bedien je zelf de printers. Je
kunt al werken met Photoshop of bent bereid dit te leren.
Samen met je collega’s verstuur je alles nauwkeurig en overzichtelijk binnen de deadline, zodat het
voor de school een feestje is om de schoolfoto’s te ontvangen.
Jij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bent servicegericht
kunt goed werken met de computer
hebt graag klantcontact zowel via telefoon als via e-mail
bent enthousiast en pro-actief
werkt zorgvuldig
steekt graag de handen uit de mouwen
bent stressbestendig
beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift
werkt in de piekperiodes een avond en/of dag extra om de seizoensdrukte op te kunnen
vangen
woont in de directe omgeving van Baarn/Eemnes

Wij bieden:
• een baan voor 3-5 dagen per week
• een leuke werkplek in ons enthousiaste team en bedrijf
• uitzicht op een vaste aanstelling
• tenminste 2,5 week vakantie in de zomervakantie en 2 weken in de kerstvakantie
• deelname aan het pensioenfonds
• reiskostenvergoeding
• gezellige personeelsuitjes, zoals het zomerfeest en de kerstborrel
Wie zijn wij?
Wij zijn een familiebedrijf met ruim 85 jaar ervaring in het maken van spontane schoolfoto’s van
basis- en middelbare schoolkinderen. Voor de beste schoolfoto’s zoeken onze schoolfotografen elke
dag weer naar een klik met de kinderen. Via een online-bestelservice zijn de foto’s eenvoudig te
bestellen en kunnen wij ook andere producten met de foto’s maken, zoals vergrotingen op hout of
canvas, bekers, e.d. Met ons enthousiaste team verzorgen wij alles in eigen beheer.

Reageren?
Wil je meer informatie over deze functie, dan kun je contact opnemen met Soumieja Zahraoui
(Teamleider Backoffice) of Debby Welgraven (HR Manager) op telefoonnummer 035 – 538 4114.
Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel? Stuur dan vandaag nog je motivatiebrief en CV naar
werkenbij@fotokoch.nl t.a.v. Debby Welgraven, HR Manager.
Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld.

