
Venture Group is de holding van een veelzijdige groep bedrijven. Van gordijnen tot ondergrondse con-
tainers en van webdesign tot juridisch advies. Bij Venture Group vind je een ondernemende cultuur en 
een team dat een succes wil maken van alle uitdagingen. Ter uitbreiding van ons ICT-team in Genemui-
den zijn wij op zoek naar een assertieve en enthousiaste

Administratief medewerker 
(16-24 uur per week) 

     
Wat ga je doen? 
Je bent onderdeel van ons ICT-team met als doel dat de interne klanten van Venture Group B.V. zo 
goed mogelijk bediend worden. Je bent verantwoordelijk voor een gedeelte van de inkoop van hard-
ware en software. Op basis van een bestellijst en voorraadpeil koop jij de producten in en controleer 
je of geleverde goederen en/of diensten zijn geleverd volgens afspraak. Je bent verantwoordelijk voor 
de bestaande en nieuwe contracten met leveranciers in samenwerking met anderen. Je controleert de 
facturatie en zet zo nodig de facturen door naar de juiste afdeling. Op het gebied van facilitaire zaken 
pak je een ondersteunende en coördinerende rol. Denk daarbij aan het inplannen van reparatieverzoe-
ken en controle op de uitvoering.

Wie zoeken we? 
Voor deze veelzijdige functie verwachten wij dat je een proactieve houding hebt en nauwkeurig kan 
werken. Je bent een administratieve duizendpoot op ten minste Mbo-4 werk- en denkniveau. Het is 
belangrijk dat je gestructureerd werkt en goed met andere mensen kan samenwerken. Je ziet veel 
gevoelige informatie. Daarom verwachten wij dat je integer en betrouwbaar bent. Ervaring met ICT is 
geen vereiste, maar interesse in het ICT-vakgebied is zeker een pré. Het kan voorkomen dat je zo nu 
en dan naar een andere locatie moet en daarom moet je in bezit zijn van een rijbewijs B. 
 
Wat bieden we? 
We bieden je een veelzijdige functie tegen een marktconform salaris. Je komt te werken in een inno-
vatieve organisatie, waarbij vooruitstrevendheid in producten en diensten voorop staat en er ruimte is 
voor ontwikkeling en persoonlijke groei.

Geïnteresseerd?
Is je interesse gewekt en wil je graag onderdeel zijn van een professioneel, gemotiveerd en collegiaal 
team? Dan komen we graag met je in contact. Voor meer informatie over de inhoud van de functie en 
de organisatie kun je contact opnemen met Ivar van Sonsbeek, 038 385 5000 of stuur je CV met moti-
vatie naar solliciteren@venture-group.nl.

Acquisitie naar aanleiding van de advertentie wordt niet op prijs gesteld.


