
 

 

 

  

 
 
 
 

 

Functie omschrijving 
Als administratief medewerker m/v binnendienst van Van Rijn Veiligheidsopleidingen werk je op het gebied 
van opleidingen. Je onderhoudt telefonisch klantcontact, begeleidt en ondersteunt klanten en prospects, 
bereidt prijsopgaven en offertes voor, neemt bestellingen op en verwerkt ze. Verder ben je verantwoordelijk 
voor: 

 maken van een cursusplanning; 
 aanpassing van de planning indien nodig; 
 aannemen van orders van klanten en de interne organisatie; 
 ondersteuning geven aan instructeurs uit de buitendienst; 
 nauw samenwerken met andere planners en betreffende managers. 

 

Functie eisen 

De juiste baan voor jou? 

Behalve een ster op het gebied van administratief werk, ben je een echte teamplayer.  

Je: 

 hebt MBO werk- en denkniveau; 
 bent enthousiast en flexibel inzetbaar; 
 kunt goed omgaan met ad-hoc situaties; 
 bent stressbestendig, kwaliteit- en resultaatgericht; 
 beschikt over goede communicatieve vaardigheden; 

 bent bij voorkeur woonachtig in Tholen; 
 bent klantgericht en representatief; 
 hebt affiniteit met zowel commerciële als administratieve werkzaamheden; 
 hebt goede contactuele eigenschappen, bent accuraat en kwaliteitsbewust. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Wat biedt Van Rijn Brandbeveiliging jou? 

 parttime functie binnen een jong en enthousiast team; 

 je kunt rekenen op goede arbeidsvoorwaarden volgens de CAO klein metaal; 
 naast een goed salaris kun je rekenen op uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden; 
 je krijgt een leuke afwisselende functie met opleidings- en ontwikkelmogelijkheden; 
 je wordt opgenomen in een no-nonsense organisatie met korte communicatielijnen en een 

bedrijfscultuur waarin collega’s voor elkaar klaar staan. 
 
Bedrijfsinformatie 

De juiste organisatie 
Bedrijfsinformatie, De juiste organisatie De organisatie is onderverdeeld in drie takken, Brandbeveiliging, 

Veiligheidsopleidingen en Advies. De bedrijven bieden elke organisatie in Nederland een totaalpakket op het 
gebied van veiligheid. De slogan “Verblussend goed’’ geldt niet alleen voor de vakkennis van het bedrijf uit 
Tholen, maar ook voor de proactieve houding die het ten opzichte van haar klanten inneemt. Onze twintig 
onderhoudsdeskundigen wonen verspreid door het gehele land. In Alblasserdam, Lelystad, Apeldoorn en 
Gouda zijn er voorraadmagazijnen als ondersteuning voor de onderhoudsdeskundigen waardoor er snel 
geschakeld kan worden. Hierdoor heeft Van Rijn Brandbeveiliging een landelijke dekking en is het in korte tijd 

een belangrijke partner geworden voor veel organisaties.  
 
Alle onderhoudsdeskundigen zijn REOB gecertificeerd. In het bouwbesluit wordt gesteld dat kleine 
blusmiddelen en brandslanghaspels onderhouden dienen te worden volgens de geldende NEN normen. Een 
REOB erkend bedrijf als Van Rijn garandeert dat het onderhoud uitgevoerd wordt conform deze normen. Van 

Rijn is ISO 9001 gecertificeerd. Dit houdt in dat het kwaliteitsbeleid op papier staat en het beleid van deze 
organisatie bekend is bij alle medewerkers. Door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en de 

wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of dienst wil Van Rijn de klanttevredenheid verhogen. 
Het bedrijf is daarnaast VCA gecertificeerd. Wanneer een opdrachtgever een opdracht aan Van Rijn verstrekt, 
kan hij er van uit gaan dat het werk zodanig wordt uitgevoerd dat veiligheid, gezondheid en milieu niet in 
gevaar komen. 
 
Contactinformatie 

Interesse in deze functie? Schrijf een motivatiebrief en stuur deze samen met je CV naar ridderhof.n@vrbb.eu  
Voor meer informatie mag je contact op nemen met Niek Ridderhof op 06-21812432. 
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