Allround administratief medewerk(st)er ±20 uur per week
Aangetekend Mailen - Utrecht
Ben je administratief sterk en heb je een passie voor online. Doe je de dingen liever digitaal dan
analoog en ben je op de hoogte van de kracht van social media. Wil je deel uitmaken van een
succesverhaal bij een snel groeiende Legaltech-onderneming? Dan gaan wij graag met je in gesprek
om bij ons aan de slag te gaan.
We zoeken een allround administratief medewerk(st)er met sterke administratieve vaardigheden die
daarnaast wil meehelpen om onze marketinguitingen zo sterk mogelijk naar buiten te brengen. Een
leuke combinatie met veel afwisseling in je werk.
Wie zijn wij?
Aangetekend Mailen is een dienst waarmee je beveiligd en rechtsgeldig kan mailen. Wij vinden
gewone post duur, traag en slecht voor het milieu. We zijn een snelgroeiend bedrijf wat naast een
sterke positie in de Nederlandse markt actief is in meerdere Europese landen. We zijn een jonge
organisatie en hopen dat jij wil meedenken en helpen om onze dienst te verbeteren.
Waar ga jij je mee bezig houden?
Administratief
Je bent het aanspreekpunt voor alle inkomende en uitgaande facturen en weet precies welke klant je
nog even achter de broek aan moet zitten. Je hebt het in de gaten als er in de administratie dingen
niet goed gaan en je lost dit op (zijn we blij mee), of je vraagt er iemand anders bij voor hulp (zijn we
ook blij mee!). Je maakt de gevraagde documenten en contracten op en je doet even een belletje als
de ander het contract nog niet heeft getekend.
Marketing
Je hebt enthousiaste ideeën hoe klanten ons nog beter zullen herkennen. Je organiseert de events en
beurzen waar wij staan en denkt mee hoe dit allemaal nog beter en succesvoller kan. Je bent thuis
met de bekende social media en helpt met het creëren van content hiervoor. Daarnaast help je mee
met het vormgeven van onze campagnes en nieuwsbrieven en heb je er oog voor dat alle details
hiervan kloppen.
Wat wij zoeken:
-

Beheersing van de standaard programma’s (Office) en enthousiast om meer programma’s als
Exact Online, GIMP, Photoshop en Mailchimp onder de knie te krijgen;
Je streeft altijd naar de beste oplossing en bent daarbij niet bang om je mening te geven of
collega’s om hulp te vragen;
Je vind het leuk om contact te hebben met zeer diverse klanten en partners. Van banken en
verzekeraars tot de mkb-er op de hoek.
Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

-

(Engels is een pre);
Je maakt jezelf, het team en Aangetekend Mailen elke dag een beetje beter.

Wij bieden:
-

Een centrale werklocatie in Utrecht, welke goed met het openbaar vervoer is te bereiken;
Een goede werksfeer, wij vinden het altijd gezellig om samen te lunchen;
Een platte organisatie in de breedste zin van het woord met zo nu en dan een gezellige
borrel;
Een organisatie die je uitdaagt om jezelf te ontwikkelen;
Een organisatie die luistert naar jouw mening en het fijn vindt als je meedenkt;

Meer info over ons vind je op onze website: www.aangetekendmailen.nl
Lijkt het je leuk om deel uit te maken van ons team? Stuur dan je CV met motivatie naar
philip@aangetekendmailen.nl t.a.v. Philip Voogt. Heb je vragen dan kan je ons natuurlijk altijd even
bellen op 0346-581731.

