Medewerk(st)er fietsverhuur (m/v)
Ben jij gek van fietsen en houd je van contact met mensen? Solliciteer dan nu!
Jan van Vlieland is een echt familiebedrijf en een begrip op Vlieland als het om huurfietsen gaat! Jan van Vlieland is onderdeel van holding Gebroeders Houter. Het familiebedrijf heeft uiteenlopende bedrijven, bestaande uit restaurants, kledingwinkels, hotel, discotheek, zeehondentochten, bagagevervoer en natuurlijk de fietsenverhuur. We willen
onze klanten de leukste vakantiebeleving geven.
Daarom zijn we op zoek naar ondernemende collega’s!
Wat je dagelijks doet
Je weet met jouw persoonlijke aandacht als geen ander welke fiets het best bij de klant
past. Bovendien beschik je over voldoende productkennis en goede communicatieve
vaardigheden. Je kent vaste klanten bij naam en ze komen graag binnen voor jouw
advies.
•
Jij maakt de planning van de fietsenverhuur
•
Bereidt de winkel voor op de drukte van die dag
•
Regelt de logistiek tussen verschillende verhuurlocaties
•
Regelt de service ter plaatse en pechhulp onderweg.
Hoe je dat doet
Jij bent pro actief persoon, hebt affiniteit met fietsen en techniek en bruist vol nieuwe
ideeën. Je wilt het graag nét beter doen. Extra service, tijd en aandacht geven aan de
klant zit in je natuur. Je bouwt hiermee aan een duurzame relatie met je klanten, zodat ze
graag nog eens terugkomen. En je bent bovendien;
•
Enthousiast, proactief en communicatief sterk
•
Leergierig op het gebied van administratie
•
In het bezit van rijbewijs B
•
Beschikbaar voor 5 dagen per week
Wat wij jou bieden
•
Woonruimte
•
Een salaris conform cao kleinmetaal
•
Een tof team van fietsenthousiastelingen
•
Een te gek avontuur op een eiland met zon, zee en strand
Enthousiast over deze functie?
Stuur dan je CV en een motivatie naar: fietsverhuur@janvanvlieland.nl
Of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Klaas Houter op telefoonnummer 06-53940084 of 0562451509

