
Wij zijn o.a. op zoek naar een

TEAMLEIDER PROCESCOÖRDINATOR
32 – 40 uur

Ben jij een absolute motivator en vind je het leuk om een hecht team aan te sturen? Wil je bovendien een bijdrage 
leveren aan de procesoptimalisatie van een groeiende organisatie? Lees dan snel verder!

DE FUNCTIE
Door de succesvolle groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar een teamleider procescoördinator. Als teamleider 
procescoördinator ben je verantwoordelijk voor het totale functioneren van de afdeling procescoördinatie. De afdeling 
procescoördinatie bewaakt interne processen, signaleert en lost knelpunten in het proces op. Daarnaast is de afdeling 
verantwoordelijk voor het controleren en verwerken van binnenkomende administratie.

WAT VRAGEN WE VAN JOU?
• HBO werk- en denkniveau
• Minimaal 3 jaar recente leidinggevende ervaring met het aansturen van een team in de richting van 

procescoördinatie en administratie
• Ervaring op het gebied van procesverbeteringen en procesoptimalisatie
• Je bent analytisch sterk, weet prioriteiten te bepalen en deze over te dragen
• Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift
• Goede kennis en beheersing van MS-offi  ce en affi  niteit met administratieve systemen en procedures

WAT BIEDEN WIJ?                  
• Een goed marktconform salaris
• Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een reiskostenvergoeding en goede pensioenregeling
• Persoonlijke begeleiding
• Diverse opleidings- en ontwikkelmogelijkheden
• Gezonde werkomgeving met dagelijks vers fruit en bootcamp training
• Goede werksfeer en leuke enthousiaste collega’s

SOLLICITEREN OP DE VACATURE TEAMLEIDER PROCESCOÖRDINATOR?
Ben je enthousiast over deze functie? Vul dan het sollicitatieformulier in. Je doorloopt de volgende stappen om je bij 
ons team aan te sluiten!

Milieu Service Nederland is een familiebedrijf waar bijna 170 mensen werken. Wij zamelen 
bedrijfsafval in voor de grote ondernemingen tot de bakker op de hoek. We doen dit op de 
meest duurzame en effi  ciënte manier. Afval scheiden bij de bron is een speerpunt van onze 
organisatie. Met goed gescheiden afval is het mogelijk om nieuwe grondstoff en te maken. 
Op die manier geven wij invulling aan een circulaire economie. Milieu Service Nederland is 
een snelgroeiende organisatie, waarin verandering en met name verbetering meer regel is 
dan uitzondering.

Iedere dag weer een 
nieuwe uitdaging!

• Accountmanager B2B  
• Chauff eur Rijbewijs B
• Commercieel Medewerker 

Binnendienst
• Financieel Medewerker
• Medewerker Klantenservice
• Loodsmedewerker
• Planner
• Procescoördinator
• Senior Accountmanager  

Zakelijke Markt
• Tender Specialist
• Zaterdaghulp

MILIEUSERVICE.NL/
VACATURES

HEB JE VRAGEN OF WIL JE GRAAG MEER WETEN OVER DE FUNCTIES? 
Neem dan contact op met Esmay de Graaf via 088 – 08 09 050 of 

recruitment@milieuservice.nl.

BEKIJK OOK 
DEZE VACATURES

“Elke dag 
met veel 
plezier naar 
mijn werk”
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