
Snoepfabrikant zoekt een duizendpoot die een zoetekauw is! 

 

VAN VLIET BV is een familie bedrijf, waar 3 generaties werkzaam zijn, en we verkopen 

onze merken en private label. Vandaar de slogan; The Family of Candy Brands. Wat 

meer dan 45 jaar geleden begonnen is met een winkeltje in De Aarhof, is nu uitgegroeid 

tot een bedrijf met meerdere locaties in Nederland. Een SNOEPfabriek, magazijn en 

kantoor, en we werken volgens WET. 

Medewerker Backoffice 

Fulltime / Parttime 

Locatie Alphen aan den Rijn 

 

Functieomschrijving: 

Orders invoeren, telefoon aannemen, transport organiseren, databestanden 

onderhouden, klanten vragen beantwoorden, sample aanvragen behandelen etc., etc., 

etc., te veel om op te noemen. Ben je hands on, stressbestendig en graag met meerdere 

dingen tegelijkertijd bezig? Dan is deze functie jou op het lijf geschreven! 

 

Wat bied jij! 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal; 

• Zelfstandig maar ook in teamverband kunnen werken; 

• Stressbestendig, hands on, flexibele en een proactieve werkhouding; 

• Je hebt een goede beheersing van computersystemen; 

• Bij voorkeur woonachtig in omgeving Alphen aan den Rijn; 

• Engels en Duitse taal beheersing zou een plus zijn! 

 

Wat bieden wij! 

Lekkere snoepjes, uiteraard! Maar ook heerlijke koffie. Verder zitten we in een zeer fraai 

en prettig kantoorpand, met up to date materiaal om mee te werken. Krijg je hele 

gezellige collega’s en dat maakt het tot een prettige werksfeer. Een salaris dat past bij 

wie je bent en wat je kunt. 

 

Interesse in deze functie? 

Denk jij na het lezen JA!, dit ben ik en JA!, ik wil meer weten over The Family of Candy 

Brands en WET, stuur dan je motivatie met CV! Je kunt reageren via ons Online 

Sollicitatieformulier. Voor vragen en meer informatie over de functie van Medewerker 

Backoffice neem je contact op met Michael Klijn (Operational Director) op nummer 

0172-200022. Website: Ga naar website

http://www.werkenbijthecandycompany.nl/form.qv950
http://www.werkenbijthecandycompany.nl/form.qv950
http://www.eenvacaturebij.nl/website.qv950

