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V A C A T U R E 
 

Quintens werkt aan een veilige en duurzame toekomst. Wij doen dat door slim informatiemanagement en 

strategisch advies over duurzaam ondernemen. Onze klantenkring bestaat uit bedrijven en instellingen die hun 

bedrijfsprocessen willen verbeteren op het gebied van milieu, veiligheid en duurzaamheid. 

Voor onze ISA-informatiedienst zoeken we versterking van ons service-center. We zoeken daarom een 

 

Medewerker Service Team (2 à 3 dagen per week) 
 

Het ISA-service-team begeleidt de gegevensstroom van documenten en gegevens over gevaarlijke stoffen die 

van leveranciers via het ISA-portaal naar onze klanten gaat. Het gaat om artikeldata en bij artikelen horende 

productinformatie. Het ISA-service-team benadert de leveranciers actief, per email en telefoon met een 

servicegerichte houding. We onderhouden contacten met ca 2.500 leveranciers en beheren de gegevens van 

miljoenen consumentenproducten. De klanten zijn (grotere) retailers en groothandels in de Benelux.  

 

De werkzaamheden 
Het service-team legt aan leveranciers uit wat er precies van hen verwacht wordt, welke gegevens gevraagd 

worden en hoe ze die gegevens via het ISA internetplatform kunnen aanleveren. Het werk gebeurt in 

teamverband en wordt volledig ondersteund door een IT-omgeving die alles vastlegt, monitort en beheert. De 

belangrijkste taken van het ISA service team zijn: 

• Bewaken van de volledigheid van gegevens in de database; zorgen dat leveranciers ontbrekende 

gegevens aanvullen. Hiervoor is maatwerk IT-gereedschap beschikbaar; 

• Contact onderhouden via email en telefoon met leveranciers en deze enthousiasmeren om gegevens 

aan te leveren via het ISA leveranciers portaal; 

• Ondersteuning bieden en een helpdesk zijn voor leveranciers wanneer zij via het ISA systeem 

gegevens aanleveren; 

• Vastleggen van de communicatie met leveranciers in het ISA systeem. 

 

Wij zoeken: 
• Een collega die voor twee à drie dagen per week inzetbaar is (± 20 uur). Werktijden vallen in reguliere 

kantoortijden (8:30-17:00), maar zijn flexibel af te spreken in overleg met de collega’s; 

• Een ervaren team-speler die service-gericht is, maar weet ‘waar geduld eindigt’. Per slot van rekening 

vragen wij gegevens op namens onze klanten bij de leveranciers; 

• Iemand die soepel en overtuigend in de communicatie is, bij voorkeur in meer talen en ervaring heeft 

met klantcontact. De telefoongesprekken kunnen in het Nederlands, Engels, Duits en Frans zijn. 

Taalvaardigheid is dus een voordeel; 

• Een computer-vaardige collega, die met office overweg kan en bereid is om te leren omgaan met 

verschillende web-omgevingen, zoals onze eigen ISA portalen en een CRM systeem; 

• Een collega die geïnteresseerd is in duurzaamheid en wet- en regelgeving op het vlak van 

productnormen of gevaarlijke stoffen in consumentenproducten. 

 

Wij bieden: 
• Marktconforme salariëring / jaarcontract in schaal 6 (€ 2.225,- / € 2.891,-) bij voltijds dienstverband; 

• In overleg mogelijkheid tot enigszins flexibele werktijden; 

• Een enthousiaste werksfeer; 

• Afhankelijk van talenten en ambitie: doorgroeimogelijkheden naar commerciële-, analyse- of 

adviestaken. 

 
Reageren: 
Ben je enthousiast? Stuur dan uiterlijk woensdag 14 juli je motivatie en CV naar vacature@quintens.nl 

Aanvullende informatie over de functie kun je inwinnen bij André van Schie, 06 29500660 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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