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VACATURE 
 
Argi is een jong en dynamisch import- en distributie bedrijf van tractoren en landbouwmachines.   
Binnen de Benelux distribueren we trekkers van de merken Landini en McCormick en werktuigen van o.a. de merken Celli en 
Agricola. We zorgen voor een juiste advisering in de aanschaf van materieel alsook voor een adequate onderdelen voorziening 
en onderhouds- en reparatie advies. De professionele gebruiker is zo verzekerd van een slagvaardige inzet van het materieel. 
Argi werkt vanuit het perspectief van de professionele gebruikers van deze machines en tractoren. Goed advies in aankoop 
en een correcte actieve after-service is ons motto. Samen met onze dealers willen we onze klanten correct bedienen. 
Binnen dit team is er per direct plaats voor een enthousiaste 

 
 

 

 
We zoeken een dynamisch en enthousiast persoon die de spil vormt in de commerciële ondersteuning van de door ons 
gevoerde werktuigen. Marketing, commercie en financiën zijn de zaken waar je je hoofdzakelijk mee bezig houd. Er zal nauw 
samengewerkt worden met de commerciële afdelingen van onze leveranciers, veelal uit Italië. Het is een behoorlijk 
internationale functie. Je werkt vanuit ons moderne kantoor in Didam. Werken is hier een feest. 
Kwaliteit en service staan voorop en hierin onderscheiden we ons steeds meer. Werkzaamheden zullen bestaan uit het 
inboeken van facturen op grootboekrekeningen, CBS gegevens behartigen en BTW administratie. Ook het gehele order- en 
facturatie proces zal je gaan behartigen samen met collega’s. Prijslijsten, folders en productpresentaties dienen overzichtelijk 
beschikbaar gesteld te worden voor ons verkoopteam. Kortom, een heerlijk veelzijdige en dynamische baan. 
Ook parttime zijn er mogelijkheden voor deze job of een gedeelte hiervan. 

 
 

Wij vragen: 
Niveau MBO+/HBO door opleiding en of ervaring verkregen 
Goed inzicht in de financiële boekhouding  
Vaardigheden in Word, Excel, Exact, etc. 
Kennis van programmatuur voor bedrijfsadministratie 
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 
Mogelijke kennis van Duits en Frans 

 
 

Wij bieden: 
Werken in een compact team waar zaken waar gemaakt worden 
Goede begeleiding tijdens opstart 
Modern kantoor 
Goed salaris 
Gezond bedrijf 
Internationale contacten 
Een werkomgeving met eigen verantwoordelijkheid 
 
 

 
Enthousiast ? 
Stuur dan je motivatie en je CV naar gerard.zweers@argi.nl .  
Voor verdere informatie kunt u terecht bij: Gerard Zweers tel: 06-53 23 61 80  

Allround administratie medewerker 
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