Back Office Employee (32 – 40 uur)

Waar gezondheid, veiligheid en zekerheid een rol spelen, daar vind je de specialisten van Causa BV (Part of the Ellab
Group). Zowel in Nederland als België verzorgen wij de validatie van onder meer desinfectie- en sterilisatieprocessen
in de Gezondheidszorg, Pharma en Food.
We inspecteren, onderzoeken en valideren ten behoeve van de schoonste en veiligste omgeving voor medewerkers,
klanten en patiënten, dat is waar het bij Causa om draait.
En jij kan daar vanuit ons kantoor aan bij dragen!
Ben jij die spin in het web? Wij zijn voor versterking van ons team op zoek naar een:

Back Office Employee
Als Back Office Employee bij Causa draag je er zorg voor dat alle validatierapporten op de juiste wijze bij de
klanten aankomen, je verstuurt maandelijks herinneringsbrieven en je zorgt er voor dat alle rapportages worden
gearchiveerd.
Je beantwoordt de telefoon/mail, verzendt poststukken, notuleert vergaderingen en verzorgt alle overige licht
administratieve werkzaamheden.
Daarnaast verwerk en betaal je facturen en declaraties, neem je het voorraadbeheer onder je hoede en regel je
eventuele hotelovernachtingen voor onze validatiemedewerkers.
Je plant en organiseert alle vergaderingen, bijeenkomsten en teamactiviteiten.
Ook voer je taken uit als kwaliteitsmedewerker.

Waarom werken bij Causa BV (Part of the Ellab Group)?
•
•
•
•
•

Werken op een fijn kantoor in Arnhem-Zuid
Zeer afwisselende werkzaamheden
Zelfstandig taken uitvoeren, ruimte voor initiatieven
Je krijgt je eigen werkplek op kantoor van waaruit je je werkzaamheden uitvoert
Een passend salaris en goede secundaire voorwaarden

Jouw kwaliteiten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ervaring met computers (en de MS Office programma’s)
Ervaring met administratieve processen
Goede beheersing van het Nederlands (spreken en schrijven)
Engels kunnen lezen en begrijpen
Nauwkeurige houding
Representatief, beleefd en aangenaam in omgang
Motiverende en stimulerende houding naar collega’s en relaties
Je hebt oog voor de werkomgeving.
Spreekt werken in een afwisselende baan met uitdaging jou aan?
Mail dan naar kantoor@causabv.com of bel naar 085-1304919
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