SERVICE
KOERIER
VIND JIJ HET LEUK OM MENSEN BLIJ TE MAKEN?
Kom dan werken bij CE Logistics Services!
Ben jij het visitekaartje van ons bedrijf en ben jij graag onderweg? Ben jij op zoek naar een
veelzijdige, afwisselende baan met uitzicht op een vast dienstverband? Werk je graag in een
omgeving, waar meebouwen aan het bedrijf ook het ontwikkelen van jezelf is? Als je met ons de
uitdaging aan gaat, bieden wij jou de kans op een leuke, uitdagende baan met toekomst.
Bij ons werk je in grote mate zelfstandig, maar tegelijkertijd maak je deel uit van een team met
leuke collega’s die naast het werk ook van gezelligheid houden.

BENIEUWD WAT JIJ GAAT DOEN?
In deze functie rijd je dagelijks door heel Nederland. Je bent verantwoordelijk voor het transporteren van
apparaten en onderdelen. De ene dag pendel je tussen onze vestigingen, de andere dag breng je gerepareerde
toestellen terug bij onze particuliere klanten en dealers, of haal je defecte apparaten op die in onze werkplaats
gerepareerd moeten worden. Jij bent ons visitekaartje bij onze klanten en natuurlijk op de weg. Jij zorgt ervoor
dat de toestellen altijd schadevrij op hun bestemming komen, waarbij je jouw administratie op orde houdt en
jouw wagen er altijd tiptop uit ziet.

WAT NEEM JIJ MEE?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een geldig rijbewijs
Je bent service- en klantgericht
Je laat je niet snel uit het veld slaan
Je bent kwaliteitsbewust en kritisch over je
eigen werk en dat van jouw collega’s
Je bent flexibel en neemt initiatief
Je bent representatief en behulpzaam
Je hebt affiniteit met techniek en bent handig
Je beschikt over een goede fysieke fitheid
Je bent gemotiveerd en enthousiast

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG?
•
•
•
•
•
•
•

Een afwisselende en zelfstandige baan
Ruimte om jezelf te ontwikkelen en
verantwoordelijkheid te nemen
Diverse opleidingsmogelijkheden
Leuke enthousiaste collega’s in een prettige
werkomgeving
Werken in een hecht team, waarbij je altijd op je
collega’s kunt terugvallen
Flexibiliteit in werkuren en dagen
26 vakantiedagen (o.b.v. 38 uur/week)

CE Services Group is een van de grootste en toonaangevendste organisaties voor het repareren van consumentenelektronica,
huishoudelijke apparatuur en computers. Wij hebben meerdere vestigingen verspreid over de Benelux. In onze centrale
werkplaats in Mijdrecht worden dagelijks honderden reparaties van meer dan 45 verschillende merken afgehandeld. Vanuit onze
business unit CE Logistics Services, rijden dagelijks door heel Nederland tientallen chauffeurs om bij de klant thuis tv’s en andere
apparatuur op te halen of gerepareerd weer terug te bezorgen. Meer informatie over ons vind je op www.cerepair.nl.

Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met Damy Heysteeg, Manager Operations,
tel. 06-57544945. Of stuur gelijk jouw CV en motivatie o.v.v. Service Koerier naar
damy.heysteeg@cerepair.nl. We laten je zo snel mogelijk weten of je uitgenodigd wordt voor een
persoonlijk gesprek. Het aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag is onderdeel van onze selectie.

