
VACATURE
ADMINISTRATIEF 

MEDEWERKER  
HIGH5

Zoek jij een uitdagende administratieve (loop)baan bij een creatief internationaal snelgroeiend bedrijf? Dan hebben wij een mooie uitdaging voor je! 

Administratief medewerker High5
High5 Products BV (www.high5products.com) is een fris, jong bedrijf dat in korte tijd door het behalen van grote successen is uitgegroeid tot een team met meer dan 
20 collega’s. Wij ontwerpen en produceren creatief speelgoed voor winkelketens en groothandels. We streven naar een uitstekende kwaliteit van onze producten en 

werken daarmee samen met fabrieken in China met eerlijke en goede omstandigheden voor haar werknemers. Om ervoor te zorgen dat dit proces vlekkeloos verloopt 
zijn wij op zoek naar een enthousiaste:

Administratief medewerker (40 uur p/w)
Jouw takenpakket zal bestaan uit onderstaande werkzaamheden:
• (Mede)coördineren van testen van artikelen in overleg met 
testbureaus en leveranciers;
• Vastleggen van alle (technische) documentatie conform de Europese 
richtlijnen;
• Informeren van de inkoopafdeling aangaande leverancier of product 
kwesties; 
• Ondersteuning van de inkoopafdeling op het gebied van orderinvoer, 
logistiek en facturatie. 

Wij zoeken een collega die:
• Een opleiding heeft afgerond op MBO 4-niveau of hoger;
• De Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift beheerst; 
• Kennis van Excel, Word en Outlook heeft;
• Nauwkeurig, zelfstandig en secuur kan werken;
• Snel kan schakelen en (in overleg) vlot tot een besluit kan komen;
• Positief, enthousiast en leergierig is ingesteld;
• Woont op maximaal 45 minuten reizen van Tilburg.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie zijn wij?
High5 bruist! Wij zijn een creatief, snelgroeiend en gezond bedrijf. 
Onze inkoopafdeling bestaat uit 7 inkopers en 2 medewerkers 
binnendienst onder leiding van een hoofd inkoop. Ons team is jong, 
enthousiast en gedreven! Met de ondersteuning van onze grafische- en 
productontwikkeling afdeling ontzorgen wij onze klanten in het gehele 
traject. Van ontwikkeling tot productie, certificatie en levering.  Ons 
kantoor in het Veemarktkwartier, een creatief cluster in het centrum 
van Tilburg, delen wij samen met ons zusterbedrijf Avec. Onlangs 
hebben wij de deuren geopend van onze nieuwe showroom in het 
monumentale Patronaat. 

Wat wij jou bieden:
• Fulltime functie van 40 uur per week met uitzicht op een vast 
dienstverband;
• Uitdagende en wisselende baan met veel vrijheid en zelfstandigheid;
• Transparante organisatie waar alle ideeën welkom zijn;
• Ondersteuning in groei en ontwikkeling;
• Fijne, creatieve werkplek in het Veemarktkwartier van Tilburg met 
een dakterras op het zuiden;
• Actieve personeelsvereniging, die gezellige borrels en uitjes 
organiseert;
• Een marktconform salaris, goede reiskostenregeling en pensioen.

Solliciteren
Herken jij jezelf in dit profiel? En lijkt het je een mooie stap om bij ons 
te komen werken? Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie inclusief 
CV via solliciteren@high5products.com. Wie weet tot binnenkort!
 

Een nieuw pand - In het hartje van Tilburg - Creatieve omgeving - Leuke personeelsuitjes

Werving en selectiebureaus mogen kandidaten aandragen. Andere acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


