Wil jij werken bij De DAF Dealer van het jaar 2017?
Ben jij het visitekaartje van ons bedrijf? Heb jij gevoel voor gastvrijheid en weet hoe je mensen netjes te woord moet
staan? Ben je een echte teamplayer met een hands-on mentaliteit? Dan kan jij zomaar onze nieuwe collega worden!
De Burgh is al tientallen jaren marktleider in de regio Zuidoost Brabant. Wij verkopen en onderhouden bedrijfswagens
voor de merken DAF, FIAT en IVECO. Buiten het normale onderhoud aan deze wagens bieden wij ook veel
specialistische services die uniek zijn in de regio. Daarnaast zijn we onlangs voor de tweede keer uitgeroepen tot DAF
Dealer Van Het Jaar en zijn we ook eerder benoemd tot Leerbedrijf Van Het Jaar.
Voor onze vestiging De Burgh Eindhoven zijn wij op zoek naar een

TELEFONISTE / RECEPTIONISTE
Parttime (16 / 24 uur per week)
Wat is jouw functie?
Als telefoniste/receptioniste ben je het visitekaartje van ons bedrijf en ben jij verantwoordelijk voor het optimaal
ontvangen van klanten en medewerkers. Tevens draag je zorg voor het correct en op vriendelijke wijze doorverbinden
van het telefonisch verkeer. Jij vindt het een uitdaging om iedereen op een gastvriendelijke en professionele manier te
woord te staan. Met ons moderne telefoonsysteem is dit een fluitje van een cent. Kortom:
• Je bent het visitekaartje van De Burgh Eindhoven
• Je draagt voornamelijk zorg voor telefonisch verkeer van drie vestigingen
• Je ontvangt klanten voor jouw collega’s van diverse afdelingen
• Je zorgt voor de postverwerking
• Je verricht (licht) administratief werk voor diverse afdelingen
Wat vragen wij?
• Je bent minimaal 16 uur per week beschikbaar. Dit betreft woensdag- en donderdagen en om de week op vrijdag.
• Je bent woonachtig in de omgeving van Eindhoven
• Je beschikt over een afgeronde MBO-opleiding met minimaal één jaar relevante werkervaring op deze functie
• Je beheerst het Microsoft Office Pakket
• Je beschikt over een zeer goede beheersing van de Nederlandse taal
• Je beschikt over voldoende kennis van de Engelse en Duitse taal
• Je bent enthousiast en representatief
• Je hebt een goede ‘telefoonstem’
Wat bieden wij jou?
• Veel vrijheid en verantwoordelijkheid om jouw werk te doen
• Een goed salaris
• Goede arbeidsvoorwaarden in een organisatie die persoonlijk en professioneel is
• Voldoende vakantiedagen om lekker te ontspannen
• Een leuke werksfeer
• Je werkt in een organisatie met enthousiaste collega’s van alle leeftijden. Samenwerken en elkaar helpen is iets
wat bij ons in het DNA zit
Ben je enthousiast?
Ben jij de persoon die we zoeken? Reageer dan voor 10 juli a.s. Mail naar vacature@deburgh.com. Heb je nog vragen
over de functie of ons bedrijf? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Voor vragen over de vacature kan je
terecht bij Peter Habraken (Controller). Hij is te bereiken op 040-2 95 85 30.
Meer informatie over ons bedrijf kan je vinden op www.deburgh.com.

