VACATURE
Wij zijn op zoek naar een nieuwe

Service Adviseur Automotive
In deze afwisselende, fulltime functie ben je de spil van het bedrijf. Jij begeleidt de klant vanaf het moment
dat hij of zij de auto brengt tot het moment dat de auto weer wordt opgehaald.
Door een goede planning, coördinatie en bewaking zorg jij ervoor dat de klant uiterst tevreden is.
Werkzaamheden:
* Je staat de klanten zowel telefonisch als aan de balie te woord.
* Je verstrekt technische informatie en geeft advies aan de klant.
* Je plant onderhoudswerkzaamheden en reparaties.
* Je voorziet de automonteurs van de juiste onderdelen.
* Je onderhoud de werkplaatsplanning en controleert de voortgang en uitvoering van de
geplande werkzaamheden
* Je factureert de werkzaamheden aan de klant.
Functie eisen:
Je hebt minimaal een MBO werk- en denkniveau met een auto-technische achtergrond. Je hebt een groot
technisch inzicht en enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie binnen de autobranche.
Verder vragen wij
– een commerciële en klantvriendelijke instelling
– geen 9 tot 5 mentaliteit
– iemand die stressbestendig, efficiënt en nauwkeurig is
– klantgerichtheid en oplossingsgerichtheid
– een representatief voorkomen
Wij bieden:
Een passend salaris. Een uitdagende en afwisselende functie met doorgroeimogelijkheden bij een zeer sterk
en gerenommeerd bedrijf. Wij staan in heel Europa bekend om onze deskundigheid en jarenlange ervaring
op het gebied van LPG inbouw en reparatie van Europese, Amerikaanse en exotische voertuigen.
Arbeidsvoorwaarden volgens het cao voor Motorvoertuigenbedrijven en Tweewielerbedrijven (MvT).
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel?
Laat dan snel van je horen, want dan willen wij graag met je in gesprek.
Bel ons of stuur een mail met CV naar personeelszaken@poulsbaarlo.nl - Tel: 077-4773355
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Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

