
  Hoveniers van Frankenhuyzen 
  Middelweg 45 
  4196 JG  Tricht 
  E: info@vanfrankenhuyzen.nl 
  T: 0345-581613  

   

 

Sales/administratief medewerker (16-24u p. week) 
Ben jij iemand die het leuk vindt om offertes op te stellen? Weet je van aanpakken en durf je met 

klanten in gesprek te gaan. En heb je goede kennis over alle aspecten van het hoveniersvak? Ben je 

positief en communicatief ingesteld? Lees dan verder en solliciteer bij Hoveniers van Frankenhuyzen. 

 

Wat ga je doen als sales/administratief medewerker? 
Als sales/administratief medewerker ga je helpen bij het opstellen van offertes. Je treedt in contact 

met de klant, inventariseert de wensen en zet de vraag om in een aantrekkelijke offerte. Dit doe je 

samen met de eigenaar van het bedrijf. Daarnaast doe je ook administratief werk om er voor te 

zorgen dat het hoveniers-team lekker aan de slag kan. Dit varieert van het maken van bestellingen, 

verwerken van opdrachtbrieven, tot het afronden van projecten, factureren en het controleren van 

urenstaten. 

 

Waar ga je werken 
Hoveniers van Frankenhuyzen is een bedrijf wat kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid hoog in 

het vaandel heeft staan. Maar ook plezier in het werk, en een prettige omgang met de rest van het 

team is belangrijk. Wij vinden het van belang dat je je op je plek voelt, en dat je door kunt groeien 

binnen ons bedrijf. We willen kijken waar je talent ligt, en van daaruit ook het werk op een slimme 

manier verdelen. Kijk verder op onze website voor meer info: https://www.frankenhuyzen.nl 

 

Wij bieden jou 
• Salaris tussen de €2000 en €3500 per maand, afhankelijk van je ervaring. 

• Ruimte om te groeien en te specialiseren 

• Vast contract 

• Goede regelingen voor vakantie, vervoer en verlof 

 

Wij vragen jou 
• Je hebt een MBO/HBO werk- en denkniveau 

• Je kunt netjes en zorgvuldig werken 

• Je communiceert makkelijk en bent empatisch en correct in klantcontacten 

• Ervaring met het van hovenier is een pre 

 

Reageren 
Je kunt op deze vacature reageren door een korte brief of mail te sturen met je motovatie en een CV 

naar info@vanfrankenhuyzen.nl. Heb je nog vragen of wil je meer weten over de vacature? Neem 

dan contact op met Johan van Frankenhuyzen (06 53.940.334).  

https://www.frankenhuyzen.nl/
https://d.docs.live.net/5f6829e6f04839c3/Documenten/info@vanfrankenhuyzen.nl

