WIJ ZOEKEN EEN BEZORGER/
INSTALLATEUR (M/V)
Kom werken bij de leukste elektronica
specialist van Friesland
Met drie belevingswinkels op het gebied van elektronica- en witgoedapparatuur in Dokkum, Kollum en Surhuisterveen zijn wij één van de beste,
leukste en grootste van het noorden. Wij beschikken over een team van
experts die de consument graag adviseert op het gebied van beeld,
geluid witgoed en klein huishoudelijk apparatuur. Kwaliteit, service
en het eerlijkste advies staan bij ons hoog in het vaandel.

Wij zijn per direct op zoek naar een

Enthousiaste bezorger/installateur - 32-38 uur (M/V)
Wie zoeken wij?
Houd jij van elektronica en vind jij het gaaf klanten blij te maken met hun nieuw aangekochte apparatuur? Wacht dan
niet langer en solliciteer op deze functie. Misschien kun jij binnenkort starten in een team van experts als zelfstandig bezorger/installateur.
De collega die wij zoeken is enthousiast en leergierig. Je bent gemotiveerd, zelfstandig, bent graag onderweg en je beschikt over een groot
verantwoordelijkheidsgevoel. Jij kunt de hoofd- en bijzaken onderscheiden en begrijpt dat je soms onder tijdsdruk moet werken.
Jij bent
• Handig, hebt technisch inzicht en denkt in oplossingen
• Klantvriendelijk en vindt het leuk om bij klanten thuis te komen
• Beschikbaar van maandag t/m zaterdag (nader in te vullen)
• In het bezit van rijbewijs B en bent een “heer of dame” in het verkeer
• Fit genoeg om met apparaten rond te lopen (met beschikbare hulpmiddelen. Steekkar, etc.)
Wat zijn je taken?
Je werkt zelfstandig bij ons, dus ben jij verantwoordelijk voor een deel van de bezorging en installatie van producten die in onze winkels zijn verkocht.
Dit betekent dat jij op het ene adres consumenten blij maakt met een wasmachine, droger en/of vriezer en op het andere adres een TV netjes aan
de muur hangt en de bijbehorende audio-installatie installeert en klaarmaakt voor gebruik via wifi. Het afwisselende maakt deze functie leuk en
consumenten die jij bezoekt zijn altijd vrolijk en blij. Jij komt immers het product brengen die ze met zorg hebben uitgekozen. Hoe mooi is dat!
Dat klinkt allemaal leuk, maar wat bieden we jou?
Wij bieden je een veelzijdige baan in een groeiende en gezonde organisatie met een prettige werksfeer. Je kunt bij ons rekenen op een marktconform salaris en krijgt bij ons de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen door middel van vakgerichte opleidingen en trainingen.
Wat kun je nog meer van ons verwachten?
• Werken bij de meest servicegerichte elektronicazaak in de regio
• Marktconform salaris
• Personeelskorting

• Goede pensioenregeling
• Vaste uren, dus geen oproepcontract (32-38 uur per week)

Ben jij geïnteresseerd in deze unieke kans?
Ben jij die enthousiaste collega die van aanpakken weet, vind je het leuk om met elektronica te werken en heb je oog voor detail? Wil jij hard
werken en daar ook voor beloond worden? Heb jij zin om te groeien als persoon en in jouw werkzaamheden? Wil jij met ons deze uitdaging
aan gaan? Solliciteer dan NU. Stuur je motivatiebrief en CV naar: tjeerd@epfaber.nl
Wij hebben er zin in, jij ook?!

EP:Pool

EP:Faber

EP:Terpstra

De Dellen 2G - 9231 EB Surhuisterveen
Tel.: (0512) 36 32 39 - info@poolhifivideo.nl
www.eppool.nl

Mr. Andreaestraat 22a - 9291 MA Kollum
Tel.: (0511) 45 15 24 - info@epfaber.nl
www. epfaber.nl

Grote Breedstraat 12 - 9101 KJ Dokkum
Tel.: (0519) 29 40 00 - info@epterpstra.nl
www.epterpstra.nl

