Receptioniste /Gastvrouw Auto op Maat
Ben jij gastvrij, behulpzaam van aard en vind je het leuk om mensen te woord te staan en zie jij jezelf als een waar
visitekaartje van onze organisatie? Kom dan ons team versterken!

Wat ga je doen?
Als receptioniste maak jij het verschil in de ontvangst van de gast. Je verzorgt een warm welkom, zowel aan de telefoon
als achter de receptie. Onze gasten zijn belangrijk voor ons en daarom zoeken wij een receptioniste/gastvrouw die dit
snapt en die dit uitstraalt: een waar visitekaartje van onze organisatie.
De taken en verantwoordelijkheden bestaan uit:









Regelen en doorschakelen van het telefoonverkeer
Uitgifte en inname van Zonnebloem auto’s
Gastvrij ontvangen van onze bezoekers.
Behandelen van de post (sorteren inkomende post en frankeren uitgaande post).
Bestellen van kantoorartikelen.
Verrichten van diverse (licht) administratieve taken.
Nazorg aan onze klanten verzorgen middels happy calls
Verzorgen van koffie en thee voor bezoekers

Onze kernwaarden zijn:
• Gedreven door de klant
• Blijven verbeteren
• Verantwoordelijkheid voelen
• Samen zijn we Louwman
Gevraagde competenties:
• Klant- en Servicegericht
• Gastvrij
• Stressbestendig
• Zorgvuldig
• Communicatieve vaardigheden
• Samenwerken en flexibiliteit

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een nieuwe collega welke goed kan werken in teamverband met een praktisch klantgerichte instelling. Je bent
servicegericht, zorgvuldig en je bent flexibel ingesteld.
Daarnaast beschik je over actuele kennis van MS Office (of de bereidheid om dit te leren) en beheers je de Nederlandse
en Engelse taal.
Interesse of meer info? Neem contact op met Anouk van Emma t Work, zij helpt je graag verder: anouk@emma-atwork.nl of 06 25476781.

Meer info over Welzorg – Auto op maat
Onbeperkte vrijheid met een functie- of mobiliteitsbeperking? Welzorg Auto op Maat maakt het mogelijk. Al meer dan 40
jaar is Welzorg Auto op Maat specialist op het gebied van autoaanpassingen voor mensen met een functie- of
mobiliteitsbeperking. De auto wordt met de grootste zorg samengesteld naar de wens van onze client. Onze ervaren
technici kunnen vrijwel ieder merk auto aanpassen. Van instapbeugels en handbedrijfsremmen tot kofferbakliften, draaien comfortstoelen, aangepaste besturing en extra rembekrachtiging. Kies voor aanpassingen aan een huidige auto, een
aangepaste occasion, private lease of huur een Zonnebloemauto. Buiten verkoop en verhuur van auto’s kan je bij Welzorg
Auto op Maat ook terecht voor ergonomisch zitadvies, onderhoud, reparatie en LPK keuring (Laadkleppen Periodiek
Keuring).

Onderdeel van Louwman Group:
Bij Louwman Group werken we vanuit onze missie: passie om mensen te bewegen. Klanten, medewerkers en de
samenleving staan voorop in alles wat we doen. Samen met ca. 3.000 collega’s verdeeld over 25 bedrijven willen we hen
de best passende mobiliteit bieden, want: samen zijn we Louwman!
Louwman Group is een 100% familiebedrijf, opgericht in 1923. Als een van de grootste automotive bedrijven in Europa is
Louwman Group actief op het gebied van mobiliteit. De groep biedt zowel personenauto's als bedrijfswagens aan in de
consumenten- en zakelijke markt. Louwman Group is actief in leasing en financiering, autoaanpassingen, schadeherstel,
onderdelen, logistiek, vastgoed en mobiele hulpm iddelen in de zorg.
Louwman Group telt zes divisies: Wholesale Automotive, Retail Automotive, Care, Mobility Financial Customer Services,
Innovation Digital & Data, and Group Services.

