
Vacature Office Manager met gevoel voor techniek 

 

SmartLOXS ontwikkelt, levert en beheert ICT applicaties en systemen ter ondersteuning van het logistieke 

proces op en rond lucht- en zeehavens. Softwareapplicaties worden intern ontwikkeld. Hardware wordt 

veelal betrokken van externe leveranciers. Het op een juiste manier combineren van hardware en 

software is een belangrijk expertisegebied van SmartLOXS.  

 

SmartLOXS is een jong, innovatief, snel groeiend bedrijf. In verband met de snelle uitbreiding van onze 

dienstverlening op Schiphol en daarbuiten zijn wij op zoek naar een enthousiaste  

 

Office Manager  

 

Als Office Manager bij SmartLOXS heb je een veelzijdige functie in een dynamische omgeving. Je bent 

zowel verantwoordelijk voor het kantoorbeheer als het begeleiden en administratief ondersteunen van 

het inkoop- en verkoopprocessen en organiseert de juiste nazorg op geleverde diensten en producten. 

Tevens zorg je ervoor dat installatie- en nazorgwerkzaamheden goed worden aangestuurd. Je houdt 

processen scherp in de gaten, je organiseert, beheert en anticipeert en vervult hierin zelf een actieve rol. 

Je onderhoudt contacten met klanten en partners.  

 

De werkzaamheden omvatten onder meer:  

• Het telefonisch adviseren, instrueren en ondersteunen van klanten 

• Het administreren van service issues en het uitzetten van acties om de issues op te lossen 

• Het administratief begeleiden van in- en verkoopprocessen 

• Het onderhouden van relaties met klanten en partners 

• Het mee-testen van nieuwe applicaties en het leveren van kritische input 

• Het meedenken over verbeteren of vernieuwen van technische oplossingen 

• Het beheren van voorraden van onderdelen en componenten  

 

De nieuwe medewerker: 

• Heeft aantoonbare affiniteit met ICT en is bereid om kennis op dit vlak te vergroten 

• Kan zelfstandig werken en is positief ingesteld 

• Is een organisatietalent 

• Staat stevig in zijn/haar schoenen 

• Kan goed luisteren en helder spreken 

• Beschikt over probleemoplossend vermogen 

• Woont in de omgeving van Hoofddorp/Schiphol 

• Heeft minimaal een MBO +  of  HBO opleiding afgerond 

• Is verzorgt en representatief 

• Is in het bezit van een rijbewijs 

 

Overige informatie: 

• Een full-time aanstelling is gewenst.   

• smartLOXS is ISO 27001 gecertificeerd en is door de autoriteiten aangemerkt als Erkend Agent. 

Mede daarom zijn: 

- een verklaring omtrent gedrag en/of VGB is voor deze functie een vereiste en is 

- het behalen of reeds behaald hebben van een Certificaat Medewerker Luchtvracht voor deze 

functie noodzakelijk. 

 

Voor extra informatie en uw schriftelijke sollicitatie kunt u contact opnemen met : 

 

Smartloxs BV, Hoofddorp 

Dhr. G.A.H. Driebeek 

www: www.smartloxs.com  

e-mail: gd@smartloxs.com 

tel: 020-6534562 


