
MAGNEET COMMUNICATIECENTRUM 
ZOEKT ORDERBEGELEIDER

Afwisseling. Puzzels oplossen. Samen, maar wel zelfstandig. Ben jij op zoek naar een leuke baan en spreken deze 
woorden jou aan?

DAN BEN JÍJ DÉ ORDERBEGELEIDER (M/V) DIE MAGNEET COMMUNICATIECENTRUM ZOEKT!

Wie zijn wij?
Magneet Communicatiecentrum is een eigentijds familiebedrijf dat al 90 jaar bezig is met de toekomst. Van 
authentieke drukkerij hebben wij ons ontwikkeld tot een compleet communicatiecentrum. De gezonde groei van 
onze organisatie vraagt om extra medewerkers. Werken bij Magneet is werken in een creatieve en energieke 
omgeving met een informele en fijne werksfeer. Ons credo? Kan niet, bestaat niet.

Wat ga je doen?
Als orderbegeleider (m/v) weet je één ding zeker: geen werkdag is hetzelfde. Jij houdt de controle over alle orders 
en zorgt dat elke order op z’n Magneets het pand verlaat: perfect én op tijd. Daar moet je proactief voor zijn en 
goed kunnen plannen. Jij bent iemand die anticipeert op de wensen van onze klanten. Dat vergt goede luisterskills. 
Je hebt verstand van marketing en communicatie en weet wat je daarmee kan. En je bent die duizendpoot die alles 
weet en die het leuk vindt om (complexe) puzzels op te lossen voor onze klanten.

Wat bieden wij jou?
De allerleukste job bij het allerleukste bedrijf in de regio! En verder:

• een marktconform salaris
• prima secundaire arbeidsvoorwaarden
• een zelfstandige fulltime-functie met veel verantwoordelijkheid
• een dynamische functie bovendien, waarin geen dag hetzelfde is
• lekkere koffie
• een toffe werkomgeving waar je je ogen uitkijkt

Wat vragen wij van jou?
• minimaal mbo niveau 4 (werk- en denkniveau)
• een vergelijkbare functie (niet noodzakelijkerwijs in de grafische industrie)
• probleemoplossend vermogen en ambitie
• zelfstandigheid
• oog voor detail
• een goed humeur

Iets voor jou?
Herken jij jezelf in bovenstaande criteria en wéét je gewoon dat jij die generieke duizendpoot bent die wij zoeken? 
Mail jouw sollicitatie (CV plus motivatiebrief) dan naar mlevens@magneet.com t.a.v. Mathieu Levens, directeur. Bel 
Mathieu gerust als je eerst meer wilt weten: 010 – 464 2422. We kijken er naar uit met je in gesprek te gaan!

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


