SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: Service Advisor BMW Motorrad
Bedrijfsnaam: Ludwig Motors – Sint - Niklaas
Uiterste sollicitatiedatum: 30/09/2019
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk
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Wat jouw verantwoordelijkheden zijn:
•

•
•
•
•
•

Je vertoeft in jouw favoriete habitat waarin je klanten met de glimlach ontvangt. Je bent
voor hen het eerste aanspreekpunt voor al hun vragen over technische en servicegerichte
aspecten.
Door jouw plannings- en organisatietalent loopt het atelier op wieltjes. Je zorgt mee voor
een rendabele werking.
Voor jou is een geïnformeerde klant er 2 waard! Je houdt hen dan ook steeds op de hoogte
van de voortgang van de werken.
Jouw punctueel en nauwgezet karakter kan een goede dosis administratie wel appreciëren: je
zorgt mee voor de facturatie en afhandeling van de klantendossiers.
Je gaat ervan uit dat problemen enkel bestaan omdat je ze graag oplost. Je stelt dan ook met
plezier een gepaste oplossing voor bij eventuele klachten.
Dankzij jouw logisch inzicht is er sprake van een optimaal magazijnbeheer. Je voorziet de
nodige onderdelen in functie van de geplande werkzaamheden. Ook de klanten kunnen bij
jou terecht voor het bestellen van onderdelen of accessoires.

Wat wij zoeken:
•
•
•
•
•

Een gemotiveerde collega die de laat hoog legt op het vlak van klant-en servicegerichtheid.
Er gaat niks boven een tevreden klant!
Een gepassioneerde motorfanaat met een sterke motortechnische kennis. Je wil continu op
de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen.
Iemand die bij de woorden “stressbestendig”, “nauwkeurig” en “communicatief” spontaan
aan zichzelf denkt.
Iemand die geen problemen, maar oplossingen ziet.
Een flexibele collega, die spontaan de kriebels krijgt van een “9-5 mentaliteit”.

Wat wij jou bieden:
•
•
•
•

Een uitdagende en afwisselende functie bij één van de referentiespelers in de sector.
Werkplezier en jobzekerheid in een voltijdse, vaste betrekking. Je werkt op zaterdag en
bent op maandag vrij.
Een boost voor jouw professionele ontwikkeling dankzij de trainingen in ons Center for
Development.
Deel uitmaken van een klein, maar enthousiast en hecht team. Bij Ludwig Motors kom je
terecht in een familiale sfeer!

Interesse?
BMW MOTORRAD JOY’N US
Els Van den Wyngaert
03/890.98.71
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