Gezocht:

BEZORGER WITGOED (M/V)
Ben jij op zoek naar een leuke én zeer afwisselende baan op de buitendienst? Die
hebben we voor je!
Functie omschrijving:
Jij bent als bezorger witgoed verantwoordelijk voor de aflevering van producten op
locatie bij de klant. Dit bestaat uit wasmachines, drogers, vaatwassers, koelkasten en
vriezers. Maar ook Televisies.
Je dag begint met het bekijken van de planning via ons digitaal werkbonnen
systeem. Jij laad vervolgens samen met jouw collega de bus in. De te leveren
goederen controleer je vooraf op het juiste nummer en op de juiste adressen.
Aangekomen bij de klanten zet jij het product op de gewenste plek, sluit jij deze aan
en als dit gewenst is en geeft een uitleg van de werking. Vervolgens neem jij de het
oude apparaat van de klant mee terug.
Jij bent er trots op om het visitekaartje van ons bedrijf te zijn. Dat betekend dat jij de
klanten altijd beleefd en respectvol behandeld.
Wij vragen:
• Je verleent de beste service aan onze klanten
• Je bent verzorgd en bent klantvriendelijk
• Je bent in het bezit van een rijbewijs
• Je vindt het geen probleem om producten 4 hoog te tillen.
• Je bent service- en klantgericht
• Je wordt blij van een tevreden klant
Wij bieden:
• Markt conform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden
• Prettige werksfeer in een enthousiast jong team met af en toe een bedrijfsuitje
• Bezoek aan vakbeurzen en shows waarbij je alle nieuwe producten en technieken
als eerste te zien krijgt
• Parttime contract 16 tot 32 uren
• Doorgroeimogelijkheid tot witgoed monteur.
Nog nooit eerder als bezorger gewerkt? Dit is geen probleem jij kunt bij ons namelijk
eerst als bijrijder beginnen.
Solliciteren:
Ben je geïnteresseerd en/of nieuwsgierig geworden en wil je meer weten?
Twijfel dan niet en stuur je CV naar: joris@djcomputerservice.nl

