Wil jij ook werken
aan een duurzame
toekomst?

ista verzorgt al 65 jaar de verbruiksmeting en afrekening van energie-, warmte- en waterverbruik voor
bewoners van complexen met een gezamenlijke energie-installatie. Dit doen wij in opdracht van de
beheerder. Daarnaast bieden wij diverse oplossingen om nog meer energie te besparen en onze
voetafdruk
te
verkleinen.
Als
duurzaam
ondernemer
zijn
wij
daar
trots
op.
ista is wereldwijd een van de leidende bedrijven op dit gebied. Meer dan 5.000 medewerkers in 22 landen
en 130 medewerkers op ons kantoor in Schiedam delen onze passie voor innovatie en
klimaatbescherming. Als Nederlandse dienstverlener en marktleider blijven wij ons ontwikkelen om
duurzaamheid te stimuleren. Wil jij hier deel van uitmaken? Solliciteer dan op de vacature van

Medewerker Contractbeheer
Dit ga je doen

Hier herken jij jezelf in

Als medewerker Contractbeheer krijg jij energie van
klantcontact en weet dit te combineren met
administratieve werkzaamheden.

Je kunt in aanmerking komen voor deze boeiende
functie als je voldoet aan het volgende profiel:
▪ HBO werk- en denkniveau;
▪ Cijfermatig en administratief sterk
onderlegd;
▪ Je bent in staat om een correcte en zakelijke
brief te schrijven;
▪ Je bent vertrouwd met MS Office en met
name ervaren met Excel;
▪ Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal
uitstekend in woord en geschrift;
▪ Fulltime beschikbaar;
▪ Enig technisch inzicht is een pré;
▪ Resultaat- en klantgericht, proactief en
dynamisch.

Jij bent verantwoordelijk voor het gehele traject dat
vooraf gaat aan het opstellen van de energieafrekeningen (kostenverdelingen) voor onze
klanten. Je zorgt ervoor dat alle woningen goed in
het systeem komen te staan en de juiste
verdeelmethode wordt toegepast. Maar ook het
beheren en verwerken van de contractafspraken en
tariferingen behoort tot jouw verantwoordelijkheden.
Kortom, een veelzijdige functie waarbij je zowel met
de interne als de externe klant te maken krijgt.

Jij bent
▪

▪
▪

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;
Iemand die stevig in zijn schoenen staat en
zijn mening durft te uiten;
Telefonisch sterk en kunt je goed inleven in
de klant.

Wat kun je van ons verwachten
Wij bieden een afwisselende functie in een succesvol, groeiend bedrijf. Dat biedt volop kansen om je
talenten te ontplooien en om jezelf succesvol te ontwikkelen.
Uiteraard heeft ista Nederland uitstekende en flexibele arbeidsvoorwaarden:
▪
▪
▪

Een uitstekend salaris, passend bij opleiding en ervaring;
Een leuk team om mee samen te werken;
Een zeer goede werk-privé balans.

Enthousiast geworden?
Dan zien we jouw sollicitatie, voorzien van CV én motivatiebrief, graag per email tegemoet!
Voor nadere informatie kun je terecht bij:
ista Nederland B.V.
Noortje Snijders ▪ HR
Nieuwpoortweg 11 ▪ 3125 AP Schiedam
humanresources@ista.nl ▪ 010 – 2455 740
www.istanederland.nl

