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SvL (P&O) 211110  Administratief Medewerker Aftersales W&H Heteren (extern)  

EXTERNE TIJDELIJKE VACATURE 
 
Wynmalen & Hausmann Groep is actief op het gebied van de import en distributie van 
hoogwaardig materieel op het gebied van grondverzet en wegenbouw. Tot het 
productenpakket behoren ondermeer LIEBHERR en AMMANN. Kwaliteit en bedrijfszekerheid 
staan bij Wynmalen & Hausmann hoog in het vaandel. Doordacht, innovatief en altijd 
gericht op het resultaat van de klant, met passie voor mens en machine. Wynmalen & 
Hausmann bedrijven telt ca. 180 medewerkers verspreid over 6 locaties in Nederland.  
 
Momenteel zijn wij in verband met zwangerschapsverlofvervanging voor de periode van 
eind november 2021 tot medio april 2022 voor Wynmalen & Hausmann in Heteren op zoek 
naar een tijdelijke: 
 

Administratief Medewerker Aftersales m/v 
(32-40 uur per week) 

 
Taken en verantwoordelijkheden: 
Je bent verantwoordelijk voor de wekelijkse verwerking van de werkbonnen van de 
werkplaatsmonteurs en de monteurs in de buitendienst. Hierbij voer je de gewerkte uren in 
in ons ERP systeem (AX2012) en vul je de jaarfiles van de monteurs voor de verwerking van 
de gewerkte uren richting de salarisadministratie. Tevens verwerk je de meegeleverde 
vergoedingenformulieren en (onkosten)declaraties van de monteurs.  Indien nodig spoor je 
monteurs aan om de ontbrekende of vertraagde werkrapporten aan te leveren. Verder zorg 
je dat je maandelijks tijdig de benodigde urenfiles kunt aanleveren bij de afdeling 
Personeelszaken voor de verwerking van de overuren in de salarisbetaling. Je fungeert als 
vraagbaak voor de servicemonteurs in de buitendienst in geval van vragen over gewerkte 
uren.  
 
Functie-eisen en persoonsprofiel: 
Je hebt een MBO werk- en denkniveau en een opleiding in een administratieve richting. Je 
hebt meerdere jaren werkervaring, bij voorkeur in een soortgelijke functie en hebt ervaring 
met urenadministratie. Je bent zeer secuur en weet elke werkbon snel en correct te 
analyseren waarbij jouw oog valt op elk detail. Het opleveren van een foutloze 
urenverwerking is voor jou steeds een uitdaging waar jij je met plezier in vastbijt. Je kunt je 
goed focussen en werkt gestructureerd en geconcentreerd. Het is jouw doel om de 
urenverwerking van de monteurs te laten kloppen als een bus!  
 
Interesse? 
Voor nadere informatie over bovenstaande functie kun je contact opnemen met Susan van 
Loo-Achterbosch (personeelsadviseur) op telefoonnummer 026-4790553. Bij interesse voor 
deze vacature graag een korte motivatie met CV per email naar Susan van Loo-Achterbosch 
(pz@wynmalenhausmann.nl).  
Het interne en extern wervingstraject zijn gelijktijdig opgestart. 
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