
Werken bij ista draait om energiemanagement en duurzaamheid. Voor vandaag, voor morgen en de toekomst. We bieden 
slimme oplossingen om energie te besparen, maken complexe data transparant en durven de knop om te zetten naar 
verandering. In ons bedrijf met een familiare bedrijfscultuur en sterke waarden maken onze 5700 collega's in 22 landen de 
overstap naar slimme apparaten en digitale diensten in de vastgoedsector eenvoudig. Als wereldwijde marktleider bieden 
wij de voordelen en betrouwbaarheid van een groot bedrijf in combinatie met de ruimdenkende sfeer van een modern 
technologiebedrijf. Bij ista kunnen jouw ideeën echt een verschil maken. Wil jij daar deel vanuit maken? Solliciteer nu en 
kom bij ons werken op ons kantoor in Schiedam als:

Medewerker Contractbeheer

Dit ga je doen Hier herken jij jezelf in

Jij krijgt energie van klantcontact en weet dit te 
combineren met administratieve werkzaamheden. Je 
bent verantwoordelijk voor het gehele traject dat vooraf 
gaat aan het opstellen van de energieafrekeningen voor 
onze klanten. 

Een veelzijdige functie waarbij je zowel met de interne 
als de externe klant te maken hebt.

 HBO werk- en denkniveau 

 Analytisch, cijfermatig en administratief sterk 
onderlegd

 Je schrijft correct en zakelijk

 Vertrouwd met MS Office, met name Excel

 Fulltime beschikbaar

 Enig technisch inzicht is een pré

Jij bent Dit kun je van ons verwachten

 In staat om zelfstandig te acteren richting de klant 
(in- en extern). Je schroomt hierbij niet om sturing te 
geven aan de klant en neemt hierin het initiatief.

 Je staat als persoon stevig in je schoenen en durft je  
mening te geven. 

 Telefonisch sterk en kunt je goed inleven in de klant.

 Resultaat- en klantgericht, proactief en dynamisch. 

Een afwisselende functie in een succesvol, groeiend 
bedrijf. Dat biedt volop kansen om je talenten te 
ontplooien en om jezelf succesvol te ontwikkelen. 

ista  heeft flexibele arbeidsvoorwaarden:

 Een uitstekend salaris + ista Keuze Budget

 Thuiswerkmogelijkheden (2 dagen per week)

 Een leuk team om mee samen te werken

 Een zeer goede werk-privé balans
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Enthousiast geworden? Dan zien  we je sollicitatie, voorzien van CV en motivatiebrief, graag per mail tegemoet! 

Voor nadere informatie of vragen kun je terecht bij: 


