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RODELOPER
KORTINGEN

VAN 8 T.E.M. 16 NOVEMBER
Steenweg op Asse 83 - 1785 Brussegem - T. 02/452.54.54

OPEN: dinsdag tot zaterdag 09.30 - 12.00 en 13.00 - 18.00u, zondag en maandag gesloten
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WILLEMS

Wij zoeken nieuwe collega’s 
voor onmiddellijke indiensttreding!

VACATURE

Wij bieden u:  een boeiende job met veel afwisseling in een aangename werkomgeving waar collegialiteit primeert. 
Een aantrekkelijk salarispakket in overeenstemming met uw vaardigheden, met maaltijdcheques, 
ecocheques en verplaatsingsvergoeding.

Interesse?   Stuur snel een mailtje met  sollicitatiebrief en cv naar eddy@shopwillems.be. Wij houden u op de hoogte.

Heb jij een passie voor witgoed?
Gefascineerd door de technische werking van huishoudtoestellen?
Je snakt ernaar om mensen te helpen en problemen op te lossen?

Dan kunnen onderstaande vacatures u wellicht aanspreken:

CHAUFFEUR/INSTALLATEUR MET TECHNISCHE VAARDIGHEDEN  

Uw taak: leveren, plaatsen en vakkundig aansluiten van witgoed huishoudtoestellen, zowel inbouw als vrijstaand, 
tesamen met een collega/auto-geleider.

U geeft, na plaatsing van het toestel, deskundige uitleg over de werking van het toestel aan de klant.
U bent als het ware een doe-het-zelver. 

Zelfstandig handelen en problemen ter plaatse bij de klant oplossen boezemen U geen angst in. 
U bent leergierig en volgt de markttendensen.

TECHNIEKER HUISHOUDTOESTELLEN/MAGAZIJNIER 

Uw taak: herstellen van klein electro huishoudtoestellen  in ons atelier.
Ontvangen en nakijken leveringen van leveranciers en koeriers.

Coderen van binnenkomende toestellen en onderdelen.
Plaatsen onderdelen in rekken en bijhouden voorraad.

ALL ROUND ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

Uw taak: behandelen van alle telefoonverkeer met klanten.
Klassement en algemeen administratief werk.

Beheer van webshop-bestellingen.
Sporadische ontvangst van leveringen.

U bent een administratieve duizendpoot.

PROFIEL VOOR DEZE VACATURES:
interesse in het aangeboden productgamma van de winkel.

Je kan goed omgaan met klanten en snel een probleem oplossen.
Je hebt een hands-on mentaliteit.

Je kan multi tasken en houdt van stipt en zelfstandig werken.
Je bent stressbestendig met zin voor initiatief.

Je bent in bezit van een geldig rijbewijs B.
Je bent nederlandstalig met goede noties van het Frans.




