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Personeelsadvertentie 

1-8-2021 

SchippersStop is hét Automotive plein van Eindhoven en omstreken. Met alles voor uw auto op één 

locatie! Daarbij worden de chauffeur en de passagiers zeker niet vergeten. Op één locatie vindt u er 

onder andere een Car- en Truckwash, een tankstation, een universele garage, een lunchroom met 

spottersterras, een business-point met vergaderzalen en flexplekken, eigen storage Units voor opslag 

van goederen voor consumenten en bedrijven én nog veel meer…. 

Bekijk onze website voor meer informatie of kom eens een bezoekje brengen.  

Parttime Administratief medewerk(st)er 

Wat is jouw rol? 

Je komt in aanraking met verschillende aspecten binnen de administratie. Het verwerken van 

inkomende facturen en het controleren en factureren van verkooporders zijn dagelijks terugkerende 

werkzaamheden, daarbij komt jouw accurate werkwijze goed van pas. Je communicatieve 

vaardigheden zorgen ervoor dat je makkelijk onze klanten en jouw collega’s te woord kan staan. 

Verder ga je pro-actief aan de slag met veel voorkomende administratieve werkzaamheden zoals de 

controle van kas-pin, debiteurenbeheer, controle werkzaamheden en het beheren van de mails.  

 

Naast de administratieve werkzaamheden beman je de centrale receptie van SchippersStop. Hier sta 

je klanten te woord en ondersteun je het automatische check-in proces van onze ParkFlyWash 

Airport parkeren service. 

 

Wie ben jij? 

• Je hebt minimaal een afgeronde MBO opleiding (bij voorkeur een financiële opleiding)   

• Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring  

• Je hebt kennis van Microsoft office pakket, kennis van boekhoud software is een pré  

• Je beheerst de Nederlands taal en je kunt je uitdrukken in woord en geschrift in het Engels 

 

Wat bieden wij? 

• SchippersStop biedt jou een veelzijdige functie binnen een dynamisch en sterk groeiend 

familiebedrijf, waar ontwikkeling en persoonlijke groei gestimuleerd wordt 

• Marktconform salarisniveau passend bij jouw ervaring en achtergrond 

• Gezonde secundaire arbeidsvoorwaarden 

• Parttime aanstelling op basis van 24 uur 

• Uitzicht op een vast contract 

 

Interesse ? 

Wil jij met plezier werken aan jouw eigen toekomst en die van SchhippersStop? Mail dan je reactie 

voorzien van motivatie en uitgebreid cv naar: IkWilWerkenBij@SchippersStop.nl 

 

Voor meer informatie over ons bedrijf kun je onze website raadplegen. Voor vragen over de vacature 

bel met ons via 040 205 12 05.  


