
   
 
Saint-Gobain PAM Nederland B.V. maakt deel uit van het internationaal actieve Saint-Gobain concern. We bieden een 
prettige, internationale werkomgeving, met enthousiaste collega’s en prima arbeidsvoorwaarden. 
 
Saint-Gobain Nederland is in 2018 wederom uitgeroepen tot Top Employer. Dit betekent dat Saint-Gobain Nederland 
uitstekende arbeidsomstandigheden biedt, talent koestert en ontwikkelt op alle niveaus van de organisatie. 
 

 
 

Saint-Gobain PAM Nederland B.V  is de partner in de drinkwatersector voor distributie- en transportleidingen; in de 
afvalwatersector voor persleidingen en rioolgemalen. In de industrie leveren we brandblus- en koelleidingen. 
Vanuit ons magazijn in Almere leveren we opdrachten voor de Nederlandse markt en internationale Saint-Gobain PAM 
vestigingen. Onze servicegerichte organisatie biedt praktische en technische ondersteuning bij projecten. We 
adviseren op het gebied van techniek en aanleg van leidingen. 
 
Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste   
 

ADM. MEDEWERKER / MANAGEMENT ASSISTENT m/v 
 
Functie inhoud 
Als Administratief medewerker/Management assistent ben je de spil in de organisatie. Je rapporteert aan de Manager 
Finance. 
 
Kerntaken: 

- Diverse algemene administratieve werkzaamheden, waarbij met name bewaking, uitvoering en organisatie 
van controle- en goedkeuringsprocessen een belangrijke taak zijn. 

- Credit management; o.a. bewaken openstaande posten, bellen en corresponderen met klanten, bewaken en 
opvragen kredietlimieten. 

- Verzorgen van diverse managementrapportages 
- Ondersteuning Management 

 
Subtaken: 

- Postverwerking 
- Ontvangen bezoek 

 
 
Profiel 
Voor deze functie zijn we op zoek naar gemotiveerde kandidaten  

- Met bij voorkeur een afgeronde HBO opleiding 
- Met een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschift (Duits of Frans is 

een pré) 
- Ervaring met en kennis van ERP programma’s 

Competenties en vaardigheden:  
- Stressbestendig, gestructureerd en goed georganiseerd, assertief, communicatief vaardig in woord en 

geschrift, klantgericht, nauwkeurig 
 

Interesse? 
Mail dan je gemotiveerde sollicitatie met curriculum vitae vóór 26 november 2018 aan Monique Slot (HR Manager 
Saint-Gobain PAM Nederland), monique.slot@saint-gobain.com. Wil je eerst meer informatie neem dan per telefoon 
(06-53549542) of per mail contact op. 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 


