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Ivium Technologies zoekt een: 
 

Commercieel administratief medewerker 
32 uur per week 

  
Ivium Technologies is een internationaal jong snelgroeiend high-tech bedrijf met een klein 
specialistisch team van 15 medewerkers. Wij ontwerpen, produceren en verkopen elektronische 
instrumentatie voor elektrochemisch onderzoek. Onze klanten zijn universiteiten en research 
laboratoria wereldwijd. Deze instrumentatie wordt toegepast om nieuwe technologie te ontwikkelen 
voor o.a. batterijen, brandstofcellen, zonne-energie en medische analyse apparatuur. Zie ook onze 
website www.ivium.com 
 
 
Wat ga je doen? 
Je gaat samenwerken in het team. Je maakt orderbevestigingen, facturen en contracten. Je beheert 
het orderboek. Je organiseert het transport van leveringen en verzorgt de exportdocumentatie. Je 
verzorgt verder alle voorkomende ondersteunende werkzaamheden met betrekking tot verkoop en 
service, zoals het verstrekken van schriftelijke en telefonische informatie aan klanten. Tot slot lever je 
een actieve bijdrage aan de ontwikkeling en invoering van processen ten aanzien van logistiek en 
administratie.  
 
 
Wij vragen 
Je bent minimaal in het bezit van een MBO 4 opleiding in een (commercieel) administratieve richting. 
Je hebt ervaring in een soortgelijke functie en affiniteit met het werkterrein van Ivium. Ervaring met 
Msoffice en financiele administratie software  is gewenst. Je beschikt over een goede beheersing van 
de Engelse taal in woord en geschrift. Je bent zelfstandig, accuraat, flexibel en servicegericht. 
 
 
Wij bieden 
Een afwisselende baan in een snelgroeiend bedrijf met goede doorgroeimogelijkheden. Invulling uren 
kan in overleg. Salaris markt-conform. Daarnaast krijg je een modern arbeidsvoorwaardenpakket. 
 
 
Interesse? 
Voor meer informatie over deze functie kun je bellen/emailen met Toon Baars. 
 
 
Reageren 
Schrijf of e-mail je brief met CV naar  Ivium Technologies B.V. 
T.a.v. A. Baars 
De Zaale 11 
5612 AJ Eindhoven 
 
Email: tb@ivium.nl 
Tel.: 040 2390600 
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