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Forteck is op zoek naar jou! 
 
Wie zijn wij? 
Forteck is een multidisciplinaire infrastructurele aannemer. We zijn actief op alle terreinen, van engineering, 
projectmanagement, boven- en ondergrondse infra, asbestsanering, bodemsanering, sloop tot en met 
betonconstructies, asfaltverharding en vloeistofdichte voorzieningen. 
Wij bieden een complete dienstverlening: van engineering en uitvoering tot en met onderhoud en beheer. Forteck 
beheerst hierbij alle fases. Elke opdracht voeren wij uit met hooggekwalificeerde medewerkers en eigen materieel. 
 
Onze receptioniste/administratief medewerkster is in blijde verwachting van haar eerste kindje. Om de balie 
tijdens (32 uur) en na haar verlof (16 uur) te bemannen zijn wij op zoek naar een representatieve administratieve 
kracht. 
 
Ben je accuraat, sociaal, spontaan en voel je je administratief een vis in het water? Dan zijn wij waarschijnlijk 
naarstig op zoek naar jou! 
 
Wat vragen wij? 
- goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 
- verzorgde uitstraling als visitekaartje van ons bedrijf; 
- ervaring met MS Office; 
- een leergierige persoonlijkheid 
... want buiten het ontvangen van onze klanten en/of leveranciers en het aannemen van de telefoon verricht je 
meerdere administratieve taken voor de verschillende afdelingen. 
 
Wat bieden wij aan? (bij indiensttreding) 
- aantrekkelijk loonpakket afhankelijk van kennis en ervaring; 
- naast opbouw vrije dagen 13 ATV-dagen op basis van fulltime; 
- een fijne, maar ook hectische werkomgeving met prettige collega’s. 
 
Werkdagen: maandag t/m donderdag, 32 uur (tijdens verlof) / 16 uur (na verlof). 
 

Lijkt deze  functie iets voor jou?  
Stuur dan een e-mail met cv, foto en korte motivatie t.a.v. mw. Jolanda Claassen 
(j.claassen@forteck.com) 
 
Wij proberen alle sollicitaties persoonlijk te beantwoorden, maar mocht je na een maand nog geen reactie hebben 
gekregen, dan kun je ervan uitgaan, dat je niet uitgenodigd zal worden voor een gesprek.  
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