
 

 

 

VACATURE 
 
 

SPREADSHEET TIJGER(IN)  
40 UUR PER WEEK   |   (M/V) 

 

 

    

 

WIE ZIJN WIJ? 

Central Services Geldermalsen, kortweg CSG, is een 

onafhankelijk (inter)nationaal opererend advies- en 

managementbureau. Als intermediair zijn wij actief 

binnen de soft services van de facilitaire 

dienstverlening. 

 

Op o.a. de vakgebieden schoonmaak (inclusief 

glasbewassing), catering, beveiliging, (digitale) 

afdruksystemen, groenvoorziening en 

textielvoorziening verzorgen wij: advies, 

aanbestedingen, contractbeheer, 

kwaliteitsbewaking en interim management. 

 

Binnen CSG wordt persoonlijke ontwikkeling en 

het nemen van initiatieven sterk gestimuleerd en 

gewaardeerd. Er is ruimte voor 

doorgroeimogelijkheden en eigen inbreng.  

 

Dit familiebedrijf heeft een fijne, gezellige informele 

maar professionele sfeer en er is flexibiliteit. Tevens 

hebben wij een gezonde mix medewerkers aan 

diversiteit op het gebied van man/vrouw, leeftijd en 

ervaring.  

 

 

REDEN VACATURE 

Door uitbreiding van onze werkzaamheden hebben 

wij versterking nodig voor ons team systemen en 

calculaties. 

 

INHOUD FUNCTIE 

In dit team zijn wij dagelijks in de weer met 

spreadsheets en specifieke software om onze klanten 

te ondersteunen bij het inrichten, aanbesteden en 

beheren van facilitaire diensten. Dit houdt o.a. in: data 

in- en exports, verrijking van data, herschikking, 

normen ontwikkeling, financiële analyses, scenario 

berekeningen,  etc. Ook het maken van reportages en 

het inrichten van dashboards spelen een rol. 

 

Het voortdurend op zoek zijn naar een optimaal 

gebruik van Excel of andere software toepassingen 

die onder meer door zusterbedrijf Factos Software 

worden ontwikkeld.  

 

Eigen inbreng om toepassingen en  werkprocessen 

efficiënter te maken wordt zeer op prijs gesteld.   

Wij gaan er dus vanuit dat werken met draaitabellen, 

filters, macro’s, grafieken, tabellen en hyperlinks 

gesneden koek zijn! 

 

Vanuit het team worden de consultants ondersteund 

bij  adviesvraagstukken,  aanbestedingstrajecten en 

contractmanagement.  Specifieke expertise m.b.t. 

schoonmaak, glasbewassing en printomgevingen 

delen wij graag met je.   

 

Ook doen consultants graag een beroep op je voor 

steun bij het inrichten en gebruiken van spreadheets 

in uiteenlopende projecten binnen ons werkveld.  Dat 

bestaat uit opdrachtgevers in zorg, onderwijs, vervoer, 

leisure, overheid, zakelijke dienstverlening en 

industrie. 

 

 

WIJ VERWACHTEN 

✓ HBO werk- en denkniveau 

✓ Zelfstandig en in teamverband kunnen werken 

✓ Een enthousiaste en klantvriendelijke instelling 

✓ Excel kennis: draaitabellen, macro’s, etc. 

✓ Affiniteit met het werkveld is een voordeel 

 

 

BEN JIJ ONZE KANDIDAAT?  

Ben je jong en heb je beperkte werkervaring of ben 

je juist wat ouder, maar wel met relevante ervaring?  

Bij ons is iedereen welkom! Wij hebben voldoende 

uitdagingen voor een full timer, maar deeltijd is 

bespreekbaar. 

 

Heb je nog vragen over deze functie? Neem dan 

contact op met Bas Bakker via onderstaand 

telefoonnummer. 

 

CONTACTGEGEVENS 

CSG BV 

T.a.v. Afdeling Personeelszaken 

Anthonie van Diemenstraat 19 

4104 AD  Culemborg 

T: 0345-544800 

E: hrm@kaleidon.nl  

W: www.csg-bv.nl 

 

 

CSG werkt met andere facilitaire bedrijven “samen in 

”. Voor meer informatie: www.kaleidon.nl 

 

https://www.kaleidon.nl/

