
In deze voornamelijk administratieve functie binnen onze snel groeiende organisatie ben je de
ondersteuning voor uiteenlopende verkoop-, en logistieke werkzaamheden binnen Wetac Stand-By. In een
klein team heb je naast de administratieve werkzaamheden ook contacten met de diverse betrokken
afdelingen binnen Wetac BV, zoals de centrale administratie en het magazijn. 
 
Het mag duidelijk zijn dat je voor deze veelzijdige functie accuraat en initiatiefrijk moet zijn,
verantwoordelijkheid voor je werk voelt, hulpvaardig bent ingesteld en snel moet kunnen schakelen al naar
gelang wat er op dat moment de prioriteit heeft in een snel bewegende organisatie. 
 
Voor de juiste invulling van deze functie denken wij aan een opleiding op MBO-niveau. Een positieve en
actieve instelling wordt in deze functie van groot belang geacht en je hoeft niet perse te beschikken over
een jarenlange werkervaring. Je voelt je thuis binnen een klein team binnen een grotere organisatie.
Vanwege het internationale karakter is kennis van de talen van belang.  
 
De kandidaat die wij zoeken is woonachtig in Ede ofwel in de directe omgeving daarvan. Wij bieden jou
een up-to-date pakket aan arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris binnen de Wetac Group, plus
45 teamgenoten. 

Denk je na het lezen van deze vacature dat wij op zoek zijn naar jou?  
Stuur dan je cv met motivatie naar: 
 

Wegens verdere uitbreiding zijn wij op zoek naar een: 

FULLTIME

Wetac Stand-By B.V. is een internationaal sterk groeiende importeur van onderhoudsvrije batterijen
en laadsystemen voor noodstroomvoorzieningen, zoals alarm installaties, telecom applicaties en UPS

systemen. Deze producten worden gedistribueerd via industriële grootverbruikers in binnen- en
buitenland. Wetac Stand-By B.V. staat voor een uitgebreid pakket stationaire accu’s,

voedingssystemen en acculaders. Wetac Stand-By B.V. is onderdeel van de Wetac Group. 

Junior Sales Support Medewerker 

Momenteel heeft de Wetac Group een team van +45 medewerkers. 

Kijk voor meer informatie op www.wetac.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wetac B.V. 
t.a.v. mevrouw I.C. Leenen, irma@wetac.nl

een power company met spanning 

 

Wetac Stand-By division offers full replacement services able to offer comparable products and associated equipment to monitor
battery performance and remotely report possible issues. This equipment ensures the batteries are always on-line and ready to deliver

the necessary performance when required to back-up power systems in critical applications.


