
 
 

 
 

Is plannen en organiseren jouw tweede natuur en vind je het mooi om samen te werken in een degelijke organisatie 
in de opbouwende fase?  Dan is medewerker secretariaat en marketing een mooie veelzijdige parttime functie. Wij 
willen ons team versterken met een nieuwe collega: 

 
medewerker secretariaat en marketing (M/V) 

ondersteuning verkoop-projectmanagement gelijmde houtconstructies 
 
 

Dit zijn uw werkzaamheden: 
 

Dit verwachten wij van u 
 

 Je ondersteunt de verkoop- en projectmanagement 
organisatie dagelijkse met administratieve werk-
zaamheden.  

 Je hebt HBO of MBO+ werk- en denkniveau en er-
varing in een vergelijkbare secretariële functie in 
een commerciële omgeving. 

 Je voert projectaanvragen in en ondersteunt bij het 
debiteurenbeheer en administratie. 

 Je beheerst de Nederlandse taal en de Duitse taal 
(zowel in spreken als schrijven). 

 Je bewaakt agenda’s, maakt en bevestigt afspra-
ken, verstuurt leveringsbonnen en vraagt proef-
monsters op. 

 Je hebt ervaring met commerciële klantcontacten, 
opstellen van persberichten, het  up-to-date hou-
den van websites en social-media. 

 Ook voer je telefoongesprekken met interne en ex-
terne contacten. 

 Je bent integer, communicatief sterk en doortas-
tend. 

 Je begeleidt marketingprojecten in samenwerking 
met de marketingafdeling in Duitsland. 

 Je hebt een accurate werkwijze en handelt pro-ac-
tief. 

 Je bent verantwoordelijk voor de persberichten, 
social-media en de content van de Nederlandse 
website. 

 Tot slot is plannen en organiseren je tweede 
natuur. 

 Ten slotte organiseer en coördineer je studiedagen 
en bijeenkomsten. 

  

    

De Derix Groep heeft veel te bieden: 
Derix biedt jou een uitdagende flexibele functie van (12-16 uur per week) in een financieel gezonde organisatie en 
een inspirerende werkomgeving. Werken bij Derix betekent samenwerken met enthousiaste collega's met veel 
ruimte voor eigen initiatief. Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden maken het aanbod compleet. 
 

In ons dynamische, internationaal opererende familiebedrijf zijn er dagelijks nieuwe uitdagingen die u samen met 
een gemotiveerd team onder de knie zult krijgen. 

 



 

Wie zijn wij: 
 

Wij zijn een familiebedrijf en behoren tot het toonaangevende bedrijf van een groep van gelamineerde hout 
producenten. We zijn nationaal en internationaal gevestigd en hebben ongeveer 180 mensen in dienst. In Lierder-
holthuis (dichtbij Zwolle) is de Nederlandse verkoop/projectmanagement organisatie gevestigd. Onze focus ligt op 
het realiseren van complexe halconstructies gemaakt van gelamineerd hout en dragende massieve onderdelen 
gemaakt van kruislaaghout /  X-LAM. We bedienen het volledige assortiment van gelamineerde hout   en staan als 
partner klaar voor architecten, houtconstructiebedrijven en aannemers, met wie we nationale en internationale 
projecten ontwikkelen en realiseren. De gefundeerde knowhow van onze medewerkers, hun motivatie en hun 
collegiale samenwerking vormen de basis van ons succes. Derix Nederland kent een open cultuur waarin alle ruimte 
gegeven wordt voor persoonlijke ontwikkeling. Duurzaamheid en circulariteit zijn belangrijke thema’s. Kijk voor meer 
informatie op www.derix.nl 
 
 
 
Ben je klaar om nieuwe wegen in te slaan met ons? Dan kijken we uit naar je reactie: 
W. u. J. Derix GmbH & Co. | Dam 63 | 41372 Niederkrüchten 
Verkoopkantoor NL: NL-8144 RC Lierderholthuis | Herenbrinksweg 3b 
 
Contact: 
Johan Paul Borreman | +31 6 57 93 03 94 | j.borreman@derix.de | www.derix.nl 
 

 

mailto:j.borreman@derix.de

