Servicemedewerker zuurstoftherapieën

(regio’s Zaandam, Waddinxveen, Milheeze, Deventer, 40 uur per week)
Voor diverse regio’s zijn wij op zoek naar een Servicemedewerker zuurstoftherapieën.
Samen met jouw collega’s heb jij één belangrijke taak: ervoor zorgen dat onze klanten
ambassadeurs worden van Westfalen Medical door het leveren van een uitstekende
service!
Tevreden klanten, daar streven wij naar. Daarin speel jij een cruciale rol.
Ben jij de persoon die het leuk vindt om deze belangrijke rol te vervullen? En onze
klantbeleving naar een hoger niveau te tillen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat ga je precies doen?
•
Bezorgen en afhalen van apparatuur bij cliënten en instellingen
•
Instructies geven over de apparatuur
•
Installeren van apparatuur
•
Onderhoud van apparatuur
•
Documenteren van de levering/uitleg
•
Ondersteuning in depotbeheer
•
Gegevensverwerking in ons systeem via de scanner
•
Laden en lossen van de bus
•
Retourgoederen klaarzetten
•
Kwaliteitscontroles
•
Inventariseren van de voorraden
Wat vragen wij van jou?
•
Je bent klant- en servicegericht
•
Je bent een goede luisteraar, hebt empathisch vermogen en bent communicatief
sterk
•
Je bent positief ingesteld, proactief, accuraat en punctueel
•
Je bent stressbestendig
•
Je bent flexibel, je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit
•
Je draait na je inwerkperiode mee in de consignatiedienst (1x per 5-8 weken)
•
Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
•
Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
•
MBO werk- en denkniveau
•
Rijbewijs B en bij voorkeur BE
•
Minimaal 3 jaar rijervaring
•
Heftruckcertificaat is een pré

Wat bieden wij jou?
•
Snel starten met je eerste werkdag.
•
Een uitgebreid inwerktraject van circa 6 weken in een fijne werkomgeving
•
Een uitdagend en divers takenpakket
•
Marktconforme arbeidsvoorwaarden
•
Een daggeldvergoeding van € 9,37 netto
•
Een goede balans tussen werk en privé vinden wij erg belangrijk, daarom krijg je 26
vakantiedagen en 13 ATV dagen bij een 40-urige werkweek.
•
Een goed pensioen via een middelloonregeling. Daarnaast hebben wij een uitstekend pakket werknemersverzekeringen (WGA-aanvullend, WIA(Excedent) en
loonderving)
•
Een personeelsvereniging die regelmatig leuke activiteiten organiseert.
Wie is Westfalen Medical BV?
Bij Westfalen Medical werk je bij een internationaal familiebedrijf binnen de
gezondheidszorg. Samen met ongeveer 140 collega’s bieden we oprechte zorg aan een
kwetsbare groep mensen die zijn aangewezen op het gebruik van medicinale zuurstof
of therapieën voor respiratoire aandoeningen (luchtwegen). We staan voor elkaar klaar
en we werken hard. Onze bedrijfscultuur is open en informeel. Dat krijgen we ook terug
van iedereen die bij ons binnenloopt. “Wat hangt er hier een fijne sfeer.” Deuren staan
altijd open en we lopen makkelijk bij elkaar binnen.
Denk jij dat jij onze nieuwe Servicemedewerker wordt in één van de
regio’s Zaandam, Waddinxveen, Milheeze of Deventer ?
Overtuig ons dan met een motivatiebrief. Vertel waarom jij diegene bent die in
deze functie het beste tot zijn recht komt. En daarbij een CV waarin jou kennis en
werkervaring kort, maar krachtig wordt beschreven.
Stuur deze naar HRMedical@Westfalen.com. Doe dat voor 8 juli 2022.
Als we overtuigd zijn, zetten wij de tweede stap en nodigen jou uit voor een kennismakingsgesprek. Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze afdeling HR:
Joep Caris via telefoonnummer 06-51007545 of Andrea Driezes via telefoonnummer
06-51466510.
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