
 

Wij zijn op zoek naar jou! 

Wij, Q.I. Press Controls (QIPC), EAE en EAE Solutions, zijn een grote speler in de intralogistieke en grafische 

markt. Wereldwijd marktleider in hoogwaardige en innovatieve optische meet- en regelsystemen, 

besturingssystemen en complexe en tijdgevoelige industriële toepassingen (besturing van sorteer- en 

transportmachines) binnen de intralogistieke markt. Het hoofdkantoor is gevestigd in Oosterhout en met behulp 

van onze internationale kantoren en netwerk van agenten zorgen wij voor een wereldwijd afzetgebied. 

 

Een informele werksfeer, korte communicatielijnen, openstaande deuren en aandacht voor ontwikkeling en 

innovatie zijn onze kernwaarden. Gevestigd in het prachtige Brabant met zijn Brabantse gezelligheid. Kom jij ook 

elke vrijdag mee borrelen of doe je mee aan onze tafelvoetbal competitie? Jouw 200 wereldwijde collega’s wachten 

op je! 

 
Wij geloven in ondernemende en zelfbewuste medewerkers, die weten waar ze goed in zijn en doen wat ze leuk 

vinden. Want doen waar je goed in bent, geeft energie en plezier. Men spreekt wel eens over een familie gevoel 

en daar zijn we trots op. We geven je graag een warm welkom. Heb jij al zin om bij ons aan de slag te gaan?  

 

 
Solliciteer dan op: 

Administratief medewerker 
 

 

De functie: 

Jij bent een onmisbare schakel binnen ons QIPC team en ontzorgen is jouw tweede natuur. Je gaat aan de slag 

met het reilen en zeilen hier op kantoor. Je draagt administratief gezien je steentje bij op verschillende vlakken. 

Dat kan iets voor onze directie/MT zijn maar ook op facilitair gebied. Je bent het visitekaartje van onze receptie en 

vergeet je ook niet de telefoon op te nemen? Want ook dat hoort erbij. Kortom jij bent ons manusje van alles en 

van alle markten thuis want er is hier altijd van alles te doen!  
 

De juiste kandidaat: 
Ervaring in een soortgelijke administratieve functie (secretarieel, receptie of ondersteunend). Je bent 
servicegericht, flexibel en niet bang voor deadlines. Je bent communicatief vaardig, resultaatgericht en kunt goed 
plannen en organiseren. Maar niet te vergeten, je bent vooral enthousiast en gaat nieuwe uitdagingen niet uit de 
weg. Je mondelinge en schriftelijke vaardigheden zijn je visitekaartje, vloeiend Engels spreek je sowieso en als je 
ook nog wat Duits beheerst is dat perfect.  
 
Wat bieden wij jou? 

 Internationale omgeving met internationale klanten 

 Een veelzijdige functie met veel vrijheid  

 Een parttime functie van +/- 20 uur (dagen & werktijden zijn bespreekbaar) 
 

En niet te vergeten, wij hebben je naast dit alles nog meer te bieden. Natuurlijk salaris, pensioen, flexibel werken, 
maar ook een stel ontzettend leuke internationale collega’s en heel veel kei gezellige borrels! Want in Brabant is 
het altijd feest. 

 
Enthousiast? Neem contact met ons op. 

Q.I. Press Controls, Everdenberg 26, 4902 TT te Oosterhout,  

t.a.v. Margo Niessen - e-mail: m.niessen@qipc.com – telefoon: 0162 – 408 231 
www.werkenbijqipc.NL - www.qipc.com – www.eae.com – www.eaesolutions.com 

BEN JIJ ONZE NIEUWE 

Administratief medewerker? 

 Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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