
 

 
 
 

 

VACATURE 
 

Ter uitbreiding van ons hechte en betrokken team op de afdeling Verhuur, zijn wij op zoek naar een: 

 

Medewerker binnendienst  
(40 uur per week) Standplaats Groningen 
 

Jouw werkzaamheden 
Dit is een functie voor een administratief, goed onderlegde duizendpoot die zijn of haar weg kan 
vinden in het verhuren van diverse materialen.  
 
Werkzaamheden die je zoal gaat uitvoeren: 
- orders maken en nabellen; 
- werkstromen in ons CRM-systeem beheren; 
- debiteurenbeheer; 
- spil tussen verhuur en administratie; 
- in overleg met de technische dienst schades beheren; 
- bij afwezigheid van collega’s inspringen op de afdeling verhuur. 
 

Wat wij vragen 
- afgeronde MBO opleiding in een administratieve richting; 
- communicatief vaardig in woord en geschrift; 
- goede beheersing van zowel Word als Excel; 
- ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur in de verhuurbranche; 
- ervaring met Synergy en Insphire is een pré; 
- beheersing van de Engelse en Duitse taal is een pré; 
- affiniteit met de verhuurbranche. 
 
Wat bieden wij 
Een dienstverband voor bepaalde tijd, met uitzicht op een vaste aanstelling binnen een groeiende 
en dynamische organisatie. De werkdagen en –tijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 
17:00 uur. Prima salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Bedrijfsprofiel  
De Gjaltema Groep is gespecialiseerd in steigerbouw, hoogwerkers en materieelverhuur. 
Met een sterk dienstenpakket, waaronder montage, kwaliteitszorg en opleidingen, is Gjaltema 
full service leverancier in onder meer de bouw, industrie en evenementen. De Gjaltema Groep 
omvat meerdere bedrijven en vestigingen in Nederland. Opdrachtgevers kiezen al 40 jaar voor kennis, 
ervaring en maatwerk.  
 

Privacyverklaring  

Gjaltema behandelt sollicitaties en cv’s zeer zorgvuldig. Alleen persoonsgegevens die noodzakelijk 

zijn voor het sollicitatiedoel worden bewaard en bewerkt, zie ook https://gjaltema.eu/privacyverklaring/. 
 

Contact 

Interesse in deze veelzijdige functie, dan ontvangen we graag je CV en een korte motivatiebrief. Dit 
kun je per e-mail versturen naar personeelszaken@gjaltema.eu ter attentie van Pauline van Loenen, 
afdeling P&O. Voor aanvullende vragen kun je contact opnemen met de bedrijfsleider van de afdeling 
verhuur, Robert Emmelkamp, remmelkamp@gjaltema.eu of via 085 - 047 55 70. 
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