Vacature Gastvrouw / gastheer - secretaresse (m/v) (zaterdaghulp)
Gek op auto's of gewoon gek op werken met mensen? Wij hebben een leuk bijbaantje voor de zaterdag!

Elke zaterdag is de showroom voor de verkoop van Volkswagen, Audi en Skoda geopend, en zijn de verkopers de klanten aan het
adviseren over de aankoop van een andere auto. Wij zijn dus op zoek naar een hulpkracht die klanten die binnenlopen kan
ontvangen, een kopje koffie inschenkt en een kort praatje met de klant maakt.
Soms komen er ook klanten binnen wiens auto de dag er voor in onderhoud is geweest, jij regelt de afhandeling en geeft ze de
auto mee. Tevens zorg je er voor dat de telefoon aangenomen wordt en tussentijds zorg je dat ons klantenbestand up-to-date
wordt bijgewerkt.

Wie zoeken wij?



Je hebt een klantvriendelijke en kwaliteitsgerichte werkinstelling



Je bent zeer nauwkeurig in je werk



Je bent commercieel ingesteld



Je bent communicatief zeer vaardig



Je hebt een representatieve uitstraling

Wat bieden wij?


Een uitdagende baan, bij een dynamische en ambitieuze automotive organisatie met sterke merken



Een aantrekkelijk marktconform salaris



Een enthousiast team van collega’s



Een grote mate van zelfstandigheid



Ruime mogelijkheden en kansen om jezelf verder te ontwikkelen

Wie zijn wij?
van Bennekom | Heerde is al meer dan 35 jaar de officiële servicepartner van Volkswagen, Audi, ŠKODA en VW Bedrijfswagens
voor de Noord Oost Veluwe en Gelderland. Met een enthousiast team van ruim twintig ervaren medewerkers, staat van Bennekom
| Heerde klaar met een breed dienstenpakket om mobiliteit te kunnen garanderen.

Heb je interesse in deze functie?
Stuur ons dan je motivatiebrief en CV per mail naar jeldert.leenman@van-bennekom.nl. Voor inhoudelijke vragen over deze functie
kan je contact opnemen met Jeldert Leenman op 06-47 382 169.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt zeker niet op prijs gesteld.
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