Verhuur voor en door professionals!
M/V

Voor ons filiaal in Genemuiden zoeken wij een:

VERHUUR MEDEWERKER
123 Machineverhuur BV
is een dynamisch
verhuurbedrijf wat zich
richt op de professionele
verhuurmarkt. Wij zijn al
ruim 20 jaar actief in het
verhuren van materieel
voor bouw, infra, GWW,
industrie en evenement,
in de breedste zin
van het woord.

Functie inhoud:
Je voert je diverse ondersteunende verhuur werkzaamheden uit
zoals het adviseren van de klant om hem uiteindelijk de juiste
machine te verhuren, het verhuren of retour ontvangen van
machines en je controleert technische staat van de machines. Je
zorgt voor de bijkomende administratieve afhandelingen. Jij bent
verantwoordelijk voor het bezorgen en ophalen van ons materieel
bij onze klanten. Hierbij ben je in staat de klant te adviseren in het
juiste gebruik van de machine. Je lost kleine technische problemen
op en voert desnoods reparaties uit. Andere voorkomende
werkzaamheden zijn schoonmaken, winkeluitstraling en eventuele
keuringen.

Vanuit tien vestigingen
in Dronten, Apeldoorn,
Breda, Emmeloord,
Genemuiden, Huizen,
Meppel, Raalte, Rosmalen
en Zwolle bedienen we
als jong en hecht team
onze opdrachtgevers, die
net als wijzelf veeleisende
professionals zijn.

Ben jij onze nieuwe collega?
- Je weet van aanpakken en bent een echte doorzetter.
- Je hebt technisch inzicht.
- Je bent dienstverlenend, klantvriendelijk en servicegericht.
- Je kunt zowel zelfstandig werken als in teamverband.
- Je hebt geen 8.00u tot 17.00u mentaliteit en bent regelmatig
beschikbaar op zaterdag.
- Je bent stressbestendig en flexibel ingesteld.
- Je bent in het bezit van rijbewijs BE.
- Je bent woonachtig in de omgeving regio Genemuiden.

123 Machineverhuur
is onderdeel van de
Inter-Rent groep waar
Inter-Techno, Gencom,
Bobcat Zuid-Nederland ook
deel van uitmaken.

Wij bieden:
- Een leuke baan in een team met enthousiaste collega’s;
- Een werkplek in een groeiende organisatie met
doorgroeimogelijkheden;
- Marktconforme salariëring met goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Heb je interesse in deze functie?
Stuur dan nu je sollicitatie met CV naar:
vacatures@123machineverhuur.nl
Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met de afdeling
personeelszaken, telefoonnummer 0800-5353123
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