
GEA Farm Technologies Nederland zoekt voor haar hoofdkantoor in Deventer per direct een 
Teamlead Backoffice. Ben jij de onmisbare link tussen onze dealers en het Duitse moederbedrijf?  
En kunnen processen in jouw ogen altijd beter, slimmer en sneller? Ben jij daarnaast een 
administratief wonder met minimaal 3 jaar werkervaring? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Daarnaast bestaan je werkzaamheden uit:
• Aansturen, begeleiden en coachen van jouw team en het bevorderen van onderlinge samenwerking binnen het team als 
 ook tussen de verschillende teams binnen en buiten GEA waarmee samengewerkt wordt. 
• Uitvoeren en bewaken van de kwaliteit van de Backoffice werkzaamheden en processen
• Controleren van zowel inkoop- als verkoopfacturen
• Opstellen van maand- en kwartaalrapportages
• Controleren, redigeren en versturen van infobulletins voor onze dealers
• Urenverwerking van de diverse teams en dit afstemmen met HR
• Proactief signaleren van procesverbeteringen en deze uitwerken in voorstellen om bij goedkeuring ook te implementeren en op te volgen.
• Eindverantwoordelijk voor alle werkzaamheden van jouw Backoffice team (deadlines m.b.t. verwerking uren, correcties, rapportages,  
 mails en facturatie)

Wat wij bieden?
• Een mooie zelfstandige functie binnen een ondernemende en 
 innovatieve organisatie;
• Goed arbeidsvoorwaardenpakket zoals reiskostenvergoeding, 
 gunstige pensioenregeling, 25 vakantiedagen + 8 ADV dagen, 
 connectiviteitsplan
• Goed salaris passend bij opleidingsniveau en werkervaring
• Werken met de leukste collega’s en vooral heel veel werkplezier

Wat wij vragen?
• Je hebt een afgeronde HBO-opleiding
• Je beschikt over minimaal 3 jaar relevante werkervaring
• Je bent beschikbaar voor 40 uur per week
• Je bent pro-actief en een echte aanpakker
• Je bent communicatief en beschikt over een gezonde dosis 
 overtuigingskracht
• Je bent zeer secuur
• Je beheerst Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als 
 geschrift, beheersing van Duits is zeker een pré!
• Je hebt een uitstekende beheersing van Microsoft Office 
 waarvan Excel perfect. Beheersing van SAP en het snel eigen  
 maken van nieuwe automatiseringssystemen is een pré
• Een achtergrond in de agrarische sector is zeker een pré, maar 
 niet per se noodzakelijk

Wat ga je doen?
Als Teamlead Backoffice ben je samen met jouw collega’s verantwoordelijk voor het verwerken van de orders, facturen, retouren 
en garantieaanvragen. Daarnaast zorg je ervoor dat rapportages, prijsaanpassingen en interne administratieve businessprocessen 
op de juiste manier worden opgepakt en verwerkt. 

Je bent meewerkend voorman/vrouw waar nodig en je bent verantwoordelijk voor het functioneren van jouw Backoffice team van 
drie collega’s en sta je in nauw contact met de andere teamleads binnen het bedrijf. Je rapporteert aan de Head of Service.

Teamlead Backoffice

   Wil je meer weten?

Bel of app met Marinus. 06-51294044. Gelijk sollicteren kan ook. 
Stuur je sollicitatie naar marinus.slootweg@gea.com

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


