Ben jij ons nieuwe visitekaartje? Neem jij enthousiast de telefoon op en tover jij bij de klant
een glimlach op het gezicht? Ben jij graag druk bezig en vind je het fijn om mensen om je
heen te helpen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij zijn een snel groeiende verfgroothandel in Zuid-Holland. Met 16 verkooppunten en ongeveer 80 collega’s
leveren wij onze producten elke dag aan meer dan 4.000 professionele schildersbedrijven. Veel klantcontact
verloopt via ons centrale telefoonnummer. Een prettig ontvangst en verwerking van deze telefoontjes is dus
erg belangrijk voor ons! Daarom zijn wij opzoek naar een nieuwe collega:

Telefoniste / administratief medewerker
Wat ga je bij ons doen?
Het begint natuurlijk wel met het opnemen van de telefoon, want dat is toch echt je basistaak. Jij zorgt ervoor
dat de klant prettig te woord gestaan wordt en uiteindelijk bij de juiste collega terecht komt. Nu is de hele dag
alleen telefoontjes beantwoorden voor jou natuurlijk niet uitdagend genoeg, dus wil je er vast wat taken bij.
Je zult aan het begin starten met wat lichte administratieve werkzaamheden, maar als blijkt dat je dit leuk
vindt en goed kunt dan kan dit altijd uitgebreid worden. Dit is een functie met mogelijkheden. Je kunt er zelf
echt wat van maken. Zie jij taken die je van collega’s over kunt nemen zodat zij tijd hebben voor andere
zaken, graag! Maak dit bespreekbaar. Iemand die pro-actief taken naar zich toetrekt en lekker bezig wil zijn,
dat is wat wij zoeken. Je kunt je functie zo leuk en uitdagend maken als je zelf wilt, die kans laat je toch niet
lopen?
Wat vragen wij dan van jou?
Wij zoeken een spontane, pro-actieve en vooral ook gezellige nieuwe collega die graag de handen uit de
mouwen steekt. Iemand die met veel plezier de telefoon opneemt en graag collega’s ondersteunt. Belangrijk
is het natuurlijk wel dat je schriftelijk en mondeling goed en prettig kunt communiceren. Heb je hier
werkervaring in of een administratieve opleiding in gevolgd, dan is dat wel echt een voordeel. Wij zoeken die
spin in het web, de waardevolle collega, die we binnen no-time niet meer in ons team kunnen en willen
missen.
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En wat bieden wij jou…
Wij bieden een leuke baan voor 32-40 uur met veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Wij zijn dan wel
een groot bedrijf maar hebben een informele en gezellige sfeer. Je komt terecht in een leuk jong team, waar
ook regelmatig met de groep gezellige dingen gedaan worden. Even een keertje lunchen bij de Mc of een
avondje naar Rotterdam met de club, die gezelligheid krijg je er zomaar bij. Een goed salaris, een
pensioenregeling, vakantiedagen en vakantiegeld is bij ons vanzelfsprekend. Daarnaast bieden wij jou
doorgroeimogelijkheden, want als jij je wilt ontwikkelen daar worden wij alleen maar blij van.
Ben je benieuwd geworden naar een sfeerimpressie van ons bedrijf? Bekijk dan even onze bedrijfsvideo:
Bedrijfsvideo Simonis Verf
Verder praten?
Heb je interesse en ben jij de collega die wij zoeken? Stuur dan een leuke en korte motivatie samen met je
CV naar vacature@simonisverf.nl. Wil je toch eerst nog even iets meer weten? Bel dan gerust even met
Rianne Daggenvoorde via 06-82103854. Wij hopen je snel te spreken.
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