
 

 
 

 

 

 

Triodos Bank. Foto: Bert Rietberg voor J.P. van Eesteren en Derix   

Wil jij aan de slag als administratief medewerker? Kom dan ons team versterken! Samen realiseren wij duurzame en 
innovatieve houtbouwprojecten. Denk bijvoorbeeld aan het kantoorgebouw van Triodos Bank in Driebergen, waarvan je 
hierboven een afbeelding ziet. Dit kantoor heeft in 2021 de Nationale Houtbouwprijs gewonnen en is daarmee bekroond 
tot beste houten gebouw van Nederland. Aan dit soort projecten kun jij een bijdrage leveren!  
 

Begin bij ons kantoor in Lierderholthuis als  

 

 

Administratief medewerker (ca. 16-18 uur, verdeeld over drie dagen) 

 

 
Wat ga je doen?  
Jij neemt jouw collega’s diverse administratieve 

werkzaamheden uit handen, zoals:  

 
Wat vragen wij?  

 
 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie zijn wij?  
Derix is een toonaangevend en van oorsprong Duits familiebedrijf, met diverse vestigingen in Duitsland en Nederland. 
Wij werken nauw samen met onder andere architecten en aannemers om innovatieve en duurzame bouwprojecten van 
gelamineerd hout en kruislaaghout te realiseren. Met onze houtbouw denken wij aan de wereld van morgen. Bomen 
nemen koolstofdioxide op uit de atmosfeer, die langdurig opgeslagen wordt zodra de bomen tot houten bouwproducten 
worden verwerkt. Vanzelfsprekend is ons hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Grootse gebouwen in een 
duurzame wereld: Derix maakt het allemaal mogelijk!  
 
Solliciteer nu  
Ben jij uit het juiste hout gesneden voor deze functie? Dan kijken we uit naar je reactie. Je kunt je motivatiebrief en cv 
mailen naar Sandra Huisman: s.huisman@derix.nl. Bij inhoudelijke vragen kun je ook contact met haar opnemen (0572-
366280).  
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 Projecten inschrijven en projectgegevens verzamelen 

 Gegevens van klanten en leveranciers opvragen en 

registreren 

 Bankgaranties aanvragen 

 Inkooporders aanmaken 

 Ondersteuning bij de facturatie 

 Declaratiebeheer 

 Proefmonsters aanvragen en versturen 

 Afsprakenbeheer (van de vestigingsmanager) 

 

 

 Je hebt mbo werk- en denkniveau 

 Je werkt gestructureerd, nauwkeurig en zelfstandig  

 Je bent communicatief vaardig en proactief 

 Je spreekt en schrijft Nederlands en Duits 

 

     Wat bieden wij?  
      Werken bij Derix betekent bouwen aan de toekomst bij  

      een succesvol en snelgroeiend bedrijf. Als administratief  

      medewerker heb je een belangrijke ondersteunende rol  

      in de organisatie en werk je samen met enthousiaste en  

      gemotiveerde collega’s. Goede primaire en secundaire  

      arbeidsvoorwaarden maken het aanbod compleet.  
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