
 
 

Industrial Auctions BV is een internationaal opererend veilingbedrijf. Vanuit het kantoor in Eindhoven 

worden machines, inventaris en goederen voor de voedings- en drankenindustrie in een online 

business-to-business omgeving geveild. We onderscheiden ons door op een transparante, 

klantvriendelijke werkwijze onze klanten volledig te ontzorgen tijdens het veilingproces. Daarnaast 

beschikken we over een uitgebreid klantenbestand van internationale kopers en opdrachtgevers. 

Vanwege de groei van onze organisatie zijn we op zoek naar een:  

Assistent projectleider (fulltime) 

Wat ga je doen? 

Je werkt op locaties in binnen- en buitenland tijdens het inventariseren van de te veilen machines en 

inventaris. Je ondersteunt de projectleiders bij het maken van kavelomschrijvingen en het 

fotograferen van de kavels. Je bent het gezicht van Industrial Auctions tijdens de kijkdagen, je houdt 

toezicht en je staat potentiële klanten te woord. Tijdens de uitleverdagen houd je toezicht en 

ondersteun je met het laden van de aangekochte goederen. Je maakt transport- en 

exportdocumenten aan en je bent medeverantwoordelijk voor de projectrapportage. Door jouw 

bijdrage kunnen we onze kernwaarden transparant, betrouwbaar, doen wat je zegt, klantvriendelijk 

en ontzorgen elke dag waarmaken.  

 

Wat vragen we? 

• Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau. 
• Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs B. 
• Je bent bereid om meerdere dagen per maand in het buitenland (Europa) te werken. 
• Je werkt nauwkeurig, je denkt in oplossingen en je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit. 
• Je toont initiatief, je bent servicegericht, een “flexibele doener”. 
• Je beheerst Word en Excel. 
• Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en goed Engels. 
• Met goede kennis van Duits, Spaans of Frans heb je een streepje voor. 

Wat bieden we? 

• Een boeiende job in een dynamisch en jong team, waarbij je werkterrein in heel Europa is te 
vinden. 

• Een afwisselende combinatie van werken in de praktijk en achter je bureau.  

• Een intensieve training on the job.  

• Een fijne werkplek met gezellige collega’s. 

• Doorgroeimogelijkheden. 

• Leuke bedrijfsuitjes. 

• Uitzicht op een vast dienstverband. 

• Marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden. 

Ben je enthousiast en herken jij jezelf in het bovenstaande profiel? Stuur dan je CV en motivatie naar 
Wim van Zadelhoff, wim@industrial-auctions.com 

  


