
DIPANOX is op zoek naar een jonge maar gedreven duizendpotige spin in het web. 

 

WIE BEN JE?: 

Je zegt wat je doet en doet wat je zegt. Zowel intern als extern. De betekenis van het woord betrouwbaarheid hoeven we je 
niet uit te leggen. Ook de normen en waarden van onze samenleving zijn je bekend en daar leef je dan ook naar. Je hebt je 
schoolopleiding afgerond en wilt nu eindelijk wel eens aan de slag. 

JE START: 

als administratief medewerker verwerk je de orders, stel je paklijsten op, maak je facturen, regel je de logistiek, beantwoord 
je de telefoon en sta je klanten telefonisch te woord en helpt ze verder. Dagelijks heb je contact met onze accountmanagers 
en je speelt vlijtig in op hun verzoeken. Je maakt en verstuurd prijslijsten, mailt deze en stelt de begeleidende brieven op. Je 
zit als een tijger op onze levertijden. Je kunt goed opschieten met WORD, EXCEL en OUTLOOK. 

DE VOLGENDE STAP?: 

je groeit natuurlijk door naar de functie van commercieel medewerker omdat je de materialen welke wij verkopen begint te 
begrijpen, je hebt de vraagstelling van onze klanten door en realiseert je maar al te goed wat het is om een productieplanning 
bij te houden. Verder verwerk je de productieorders, houd je de orderstroom in de gaten en stelt in overleg marketing acties 
op en verwerkt deze. Je trekt meer en meer werkzaamheden naar je toe. 

EN DAN?: 

wie instapt groeit met ons mee. Je komt met een heleboel ideeën om het allemaal nog beter te doen en voert ze ook door. 
Wil je naar buiten?? Dat kan op termijn. We hebben straks weer een accountmanager nodig en delen dan Nederland in 3 
stukken. Wil je meer marketing?? Kom maar op. Wil je de inkoop erbij?? Mwah, daar hebben we eigenlijk al een heel kundig 
iemand voor . Maarrrrrr….. 

HOEZO ALLEMAAL?: 

wij zijn een klein bedrijf met nu nog maar 6 werknemers. In zo’n bedrijf val je op door de dingen die je doet en niet doet. 
Door onze groei kun je met ons meegroeien. Je kunt je verder ontwikkelen en wordt gewaardeerd voor wat je doet. In juli 
2017 groeien wij alweer door naar een spiksplinternieuw pand in de Boekelermeer te Alkmaar.   

DE SFEER?: 

bij DIPANOX heerst een no nonsense mentaliteit. Doe maar gewoon dan doe je gek genoeg. Het komt er namelijk op aan 
wat je doet, hoe je het doet en hoe snel je het doet. We gaan gemoedelijk met elkaar om. Zijn eigenlijk een beetje familie 
van elkaar en zorgen voor elkaar. Als iemand vastloopt springen we bij en helpen een handje. Vanzelfsprekend word jij ook 
geholpen als het uit de klauw loopt. Belangrijk is dat de klant geholpen wordt en dat we de afspraken met hem nakomen. 

EN NU?: 

ben je een doener, ben je een aanpakker, ben je gedreven, voldoende intelligent en slim genoeg om de materie op te 
pakken en lijkt het je wat om bij ons te komen werken neem dan contact op met Wiebe Agter door een mail te sturen naar 
w.agter@dipanox.eu Alle wetenswaardigheden vind je op onze website. Die is heel gemakkelijk te vinden. Kijk daar maar 
eens of DIPANOX wat voor je is.  

 

Daarna kijken wij samen of jij wat voor DIPANOX bent. 

mailto:w.agter@dipanox.eu

