Area Service Coordinator

Erger jij je ook altijd als je veel geld besteed hebt aan iets moois, het dan kapot gaat en je vervolgens bar slechte service
krijgt? Denk jij dan; dat zou ik veel beter kunnen? Dan zijn wij opzoek naar jou!

Hiervan word je enthousiast
Jij snapt dat klanten die tevreden zijn ook weer terugkomen en veelal het
meeste geld verdiend wordt aan het leveren van een goede service. Jij vindt het
niets leuker dan hier een bijdrage aan leveren. Jij bent degene die niet alleen zo
snel mogelijk moet inventariseren wat het probleem is, maar vervolgens moet
bewaken dat het probleem ook op een adequate wijze wordt opgelost en de
klant tevreden is.
En nog mooier; je kunt de klant dan ook nog advies geven voor de toekomst om
in het vervolg problemen te voorkomen door ze bijvoorbeeld een opleiding aan
te bieden voor hun personeel op bepaalde specifieke gebieden als je merkt dat
ons product niet op de juiste wijze gebruikt is.

Dit ben jij
•
•
•

wat betreft werktijden en reizen.
Dit ben jij Flexibel
Communicatief sterk (ook op schrift), in de
Nederlandse- en Engelse taal.

•

Stressbestendig, service- en klantgericht in zowel
denken als handelen.

•

Commerciële ervaring

Dit bieden wij

Je bent gericht op kwaliteit en erg klantgericht evenals resultaatgericht, maar
hebt ook commercieel inzicht.
Je kunt snel schakelen en bent goed in het geheel te overzien; bent flexibel en
vindt het leuk om in een hectische omgeving te werken. Gestructureerd en
planmatig kunnen werken is hierbij cruciaal.
Je kunt goed samenwerken met anderen om een zo optimaal mogelijk resultaat
te creëren.

MBO+/HBO werk– en denkniveau

•

Een mooi salaris en goede secundaire
voorwaarden

•

Een prettige en informele werksfeer

•

Uitdagend en afwisselend werk met veel
ruimte voor zelfstandigheid

Klaar voor de kennismaking?
Laat ons weten wie je bent en neem contact met ons op. Je kunt een mail of gelijk je sollicitatie sturen naar recruitment@marflex.com.
Mis je nog informatie en wil je graag meer weten over deze functie? Bel dan naar 0186 890225 Jan-Douwe Breugelmans, Corporate
Manager After Sales of ga naar onze site www.marflex.com

