WIJ ZOEKEN EEN ENTHOUSIASTE
BEZORGER/INSTALLATEUR
Kom werken bij dé elektronicaspecialist van Friesland
EP:Mensonides is dé grootste elektronica en witgoed speciaalzaak
van Friesland sinds 1978. Met de grootste belevingswinkel in Harlingen
en winkels in Bolsward en Sneek. EP:Mensonides beschikt over een
team van experts die de consument graag adviseert op het gebied van
beeld, witgoed, geluid en klein huishoudelijk apparatuur. Kwaliteit en
service staan bij ons hoog in het vaandel.

Wij zijn per direct op zoek naar een

Enthousiaste bezorger/installateur - 32-38 uur (M/V)
Wat verwachten we van jou?
• Je hebt technisch inzicht en twee rechterhanden
• Je vindt het leuk om bij klanten thuis te komen
• Je voelt je fit genoeg om met apparaten trappen op en af te lopen
Wat kun je van ons verwachten?
• Werken bij de meest servicegerichte elektronicazaak in de regio
• Goede pensioenregeling
• Marktconform salaris (de fooi mag je zelf houden)

• Je bent beschikbaar van maandag t/m zaterdag
• Je hebt rijbewijs B en bent een ‘heer’ in het verkeer

• Personeelskorting
• Vaste uren, dus geen oproepcontract (38 uur per week)
• 25 vakantiedagen en vakantiegeld

Zo ziet jouw werkdag eruit
Een nieuwe dag is aangebroken en je arriveert op de zaak in Harlingen om een kop koffie met je collega’s te drinken. Je bekijkt
de planning,haalt je werkbus op en laadt die volgens de route. Als de bus geladen is ga je op pad. Je komt bij de eerste klant om
een TV op te hangen. Dat ging lekker snel dus de klant is blij en jij kunt je route vervolgen. De volgende klant heeft een wasmachine en wasdroger besteld. Deze plaats je samen met je collega op de zolder. Je pakt ze uit en het verpakkingsmateriaal neem
je weer mee. Je sluit de wasmachine en droger aan en installeert deze. Natuurlijk laat je de klant ook nog even zien hoe de apparaten werken.
Na nog twee klanten neem je even pauze. Daarna bezorg je nog een koelkast en bouw je een oven in. Bij de laatste klant van die
dag word je ook nog eens beloond met een leuke fooi voor je klant- en servicegerichtheid. Bij terugkomst op de zaak leeg je de
bus. Je zorgt dat het afval in de milieustraat wordt verwerkt en zet de oude apparaten weg in het magazijn. Als de bus volgetankt,
schoon en netjes op zijn plek staat, loop je naar jou leidinggevende om eventuele bijzonderheden nog even door te spreken.
Daarna ga je met een tevreden gevoel naar huis.
Meer weten en solliciteren bij EP:Mensonides?
Heb je vragen? Ben je geïnteresseerd en/of nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over deze functie?
Twijfel dan niet en stuur je CV naar menno@epmensonides.nl

EP:Mensonides
De Vormer 2 - 8861 KB Harlingen - Tel.: (0517) 42 00 33
www.epmensonides.nl - info@epmensonides.nl

Harlingen - Sneek - Bolsward

Oosterdijk 81 - 8601 BS Sneek - Tel.: (0515) 75 63 83
www.epmensonides.nl - sneek@epmensonides.nl

Dijkstraat 19 - 8701 KB Bolsward - Tel.: (0515) 72 70 02
www.epmensonides.nl - bolsward@epmensonides.nl

