
 

VACATURE 

 

Trabiss International is in verband met groei en toenemende werkzaamheden op zoek naar een: 

Allround medewerker binnendienst (M/V) | 16 - 20 uur 

 

Wat ga je doen: 

Als duizendpoot houd je van een uitdaging en diversiteit. Naast het bijhouden en aanvullen van 

onze websites/webshops sta je klanten telefonisch te woord en verwerk je de e-commerce orders. 

Als zelfstandige teamplayer ben je graag proactief en is een gezonde dosis humor jouw dagelijkse 

arbeidsvitamine.  

 
Dit vragen wij verder: 
 

● MBO werk- en denkniveau 

● Goede kennis van en ervaring met Microsoft Office 

● Openstaan voor ontwikkeling 

● Nederlands en Engels en bij voorkeur Duits in woord en geschrift 

 
Wat kun je van ons verwachten: 
 

● Een parttimebaan, waarbij de uren flexibel zijn. 
● Een dynamische en nooit eentonige parttimebaan 
● Mogelijkheid tot volgen van cursussen en trainingen 
● Professionele, gemotiveerde en hele gezellige collega’s 
● Informele organisatie en sfeer 

● Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (CAO Metaal & Techniek) 

 

BEDRIJFSPROFIEL TRABISS INTERNATIONAL 

Trabiss International bestaat sinds 2006 en wij zijn gek op techniek! Een uniek bedrijf gevestigd in 

de Noordkop. 

Met twee bedrijfsonderdelen richten wij ons op de Nationale en Internationale markt: 

Trabiss International - meetgereedschap en meetapparatuur (www.trabiss.nl) 

Als totaalaanbieder van meetgereedschap en meetapparatuur leveren wij via e-commerce of na 

persoonlijk contact en advisering meetapparatuur, meetgereedschap en digitale uitlezingen. Deze 

producten worden in binnen- en buitenland geleverd aan kleine en grote klanten.  

 



 

Trabiss International Machines – cnc machines (www.trabiss-machines.nl) 

Naar eigen ontwerp, ontwikkeling en kwaliteit leveren wij diverse CNC-machines zoals 

lasermachines en cnc freesmachines (routers). De machines worden onder andere gebruikt door 

giftshops, machinebouw, apparatenbouw, industriële productie, technische scholen en 

instrumentenbouw. De machinebouw is geoutsourcet aan partners in Europa. Trabiss levert de 

machines in Nederland en België. In Portugal worden de machines geleverd door onze dealer.  

Het informele karakter en de ‘vrienden’ sfeer is bepalend voor wie wij zijn en willen uitdragen. Een 

topservice en luisteren naar onze klanten is voor ons heel normaal. 

Ben je geïnteresseerd geraakt? 

Stuur dan jouw CV en motivatiebrief vóór 1 april 2022 naar p.zijlstra@trabiss-int.com t.a.v. Peter 

Zijlstra. 
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