VA C AT U R E

Junior serviceplanner

DOE EENS GEK
SOLICITEER BIJ

AAPROTEC!

AAproTec, gevestigd in Goes is de specialist in bedrĳfsdeuren, garagedeuren en toegangstechniek voor
Zeeland en Zuidwest Nederland. Wĳ zĳn een jonge onderneming die bruist van de energie! Vanwege sterke
groei en uitbereiding van ons team zĳn wĳ op zoek naar een junior serviceplanner.

Een werkdag bĳ AAproTec
Hoe ziet jou dag eruit als planner bĳ AAproTec? We starten om 7.30u gezamenlĳk met een bak koffie.
Je assisteert de planner in het maken van afspraken, inplannen van bonnen, acute storingen, bewaakt
levertĳden van binnenkomende goederen, en zorgt ervoor dat de klant correct geholpen en te woord gestaan
wordt. Onder leiding van de serviceplanner ga je het vak van serviceplanner leren, zodat je binnen korte tĳd
zelf de touwtjes in handen kan nemen, en je eigen ploeg monteurs zelfstandig kan aansturen.
Elke vrĳdag is het tĳd voor een hapje en een frisdrankje, zo sluiten wĳ de werkweek af!

Uiteraard verwachten we ook iets van je:
Je houdt van uitdagingen en bent uitermate stressbestendig
Je wilt onze klanten tot volle tevredenheid van dienst zĳn, en zet je daar 100% voor in.
Je beschikt over enige commerciële vaardigheden.
Je beschikt over technisch inzicht, De specifieke productkennis brengen we je natuurlĳk bĳ.
Je bent accuraat, en werkt nauwgezet
Je bent communicatief sterk
Je beschikt over een MBO+ / HBO werk en denkniveau
Natuurlĳk hebben we ook iets te bieden:
Een prima salaris, en natuurlĳk iedere maand op tĳd
Een lekkere bureaustoel, mooi kantoor, en een perfecte infrastructuur om je werk goed te kunnen doen.
Een team waar je bĳ wilt horen en trots op bent
Binnen AAproTec alle mogelĳkheid om je te ontplooien tot een echte deuren-professional
Solliciteren?
Heb je interesse om het team van AAproTec te versterken en voldoe je aan het bovenstaande profiel?
Stuur dan een email met motivatie en CV naar Martĳn Kooĳman, kooĳman@aaprotec.nl.
Binnenstappen of bellen kan ook: 0113-20 20 49
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie worden we niet blĳ van!
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