Voor ons filiaal in Landgraaf zoeken wij een:
COMMERCIEEL BALIEMEDEWERKER VERHUUR M/V (32-40 uur)

Franssen Franken Verhuur &
Verkoop BV is een verhuurder
van bouwmachines en
aannemersmaterieel. Dit
materieel wordt zowel
bedrijfsmatig als aan
particulieren verhuurd. In
verband met uitbreidingen zijn
wij op zoek naar versterking
voor onze hoofdvestiging in
Landgraaf. Het bedrijf
kenmerkt zich door een
compacte organisatie met korte
lijnen waar snel geschakeld
wordt. Kwaliteit, flexibiliteit en
meedenken met de klant
vormen de kernwaarden van de
onderneming.

Functie inhoud:
Als baliemedewerker verhuur ben je het gezicht van de zaak en voer je diverse
ondersteunde verhuur werkzaamheden uit. De baliemedewerker verhuur kan
de klant een advies geven over de te gebruiken machines en materialen voor de
werkzaamheden. Je verhuurt machines, steigermaterieel, gereedschappen etc.,
neemt deze weer retour en verzorgt de bijkomende administratieve
afhandelingen. Bij ontvangst controleer je de staat van het materieel. Kleine
technische problemen los je op en je voert desnoods reparaties uit. Jij of je
collega’s voeren daarnaast materiële keuringen uit. Tevens zorg jij voor de
perfecte showroomuitstraling.
Kortom: een veelzijdige functie waarbij geen dag hetzelfde is.
Ben jij onze nieuwe collega?
 Je hebt een afgeronde (bouwkundige) MBO opleiding;
 Je hebt kennis van automatiseringsprocessen;
 Je bent een doorzetter en weet van aanpakken;
 Je hebt een No-nonsense mentaliteit en beschikt over een gezonde dosis
humor;
 Je beheerst de Nederlandse taal;
 Je bent dienstverlenend, klantvriendelijk en servicegericht;
 Je hebt geen 8:00u tot 17:00u mentaliteit;
 Je hebt een gestructureerde, zelfstandige en flexibele werkhouding;
 Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs BE;
 Ben je in het bezit van VCA-basis en/of een heftruckcertificaat dan is dit een
pré.
Wij bieden:
 Een leuke baan in een team met enthousiaste collega`s;
 Een werkplek in een groeiende organisatie met doorgroeimogelijkheden;
 Marktconform salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Heb je interesse in deze functie en voldoe je aan het profiel?
Stuur dan je sollicitatiebrief met CV naar:
hr@franssenfranken.com onder de vermelding van:
“COMMERCIEEL BALIEMEDEWERKER VERHUUR M/V”
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
WWW.FRANSSENFRANKEN.COM

