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Vacature medewerker Transport & Installatie
Functieomschrijving
Voor de buitendienst van Atelier Michel Koene zijn wij op zoek naar een Medewerker Transport &
Installatie (24 ‐ 38u). Ben jij op zoek naar een fulltime baan met verantwoordelijkheid, diversiteit,
klantcontact en uitdagingen? Als Medewerker Transport & Installatie bij Atelier Michel Koene krijg je
dit allemaal. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het transporteren en installeren van
producten bij cliënten en klanten. In deze klantgerichte functie ben je het visitekaartje van Atelier
Michel Koene. Tevens ben je verantwoordelijk voor het beantwoorden van klantvragen, oplossen van
klachten en het doorspelen van koopsignalen bij klanten. Je bent er verantwoordelijk voor de door
jou gebruikte bedrijfsauto in goede en opgeruimde staat te houden.

Werkomgeving
Atelier Michel Koene bestaat uit een klein team van 16 hard werkende en creatieve mensen die
graag iets willen betekenen voor hun medemens. Wij zijn een servicegericht bedrijf en houden ons
bezig met kwalitatieve maatwerkoplossingen voor de zorg zoals aangepast meubilair en
snoezelproducten, met name voor mensen met een meervoudige beperking. Dit bedenken en
uitvoeren doen we met het gehele team onder uitstekende voorwaarden, kleinschalig en in een
informele werkomgeving.

Functieprofiel
De werkzaamheden bestaan onder andere uit :
 Producten en bedrijfsauto voorbereiden voor transport
 Transporteren van producten naar klanten
 Installeren van producten bij klanten
 Klanten vriendelijk en correct te woord staan
 Vragen van cliënten en klanten beantwoorden
 Waar mogelijk klanten adviseren over producten of in contact brengen met een
productspecialist
 Het plegen van actieve “cross selling”

dé Koene
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Benodigd onderhoud plegen aan bedrijfsauto
Dagelijkse schoonmaak‐ en opruimwerkzaamheden plegen aan bedrijfsauto, bevoorraden en
onderhoud gereedschappen
Opnemen van klachten en doorzetten naar productiemanager

Creativiteit en sensitiviteit gaan hand in hand met verantwoordelijkheid en deskundigheid.

Wat vragen wij van jou?
Ben jij een enthousiaste harde werker met een positieve drive, ga je graag met mensen om en ben je
niet bang voor onregelmatige werktijden?
Heb jij een MBO werk‐ en denkniveau verkregen door opleiding en/of ervaring?
Heb jij technisch inzicht, ‘twee rechter handen’, het vermogen om oplossingsgericht te denken en te
handelen en een vriendelijke uitstraling met goede uitdrukkings‐ en communicatieve vaardigheden
(uitstekende kennis van mobiele communicatiemiddelen zoals telefonie, tekstberichten, internet &
email)?
Heb jij ervaring in een technische functie?
Ben jij in bezit van rijbewijs B?
Dan zou jij wel eens goed in ons team kunnen passen als Medewerker Transport & Installatie!

Wat bieden wij jou?
Wij bieden jou een uitdagende functie binnen ons kleinschalig familiebedrijf. Naast een prima salaris
zijn er goede arbeidsvoorwaarden, een pensioenregeling en bovenal een prettige werksfeer.

Geïnteresseerd?
Reageer dan snel met motivatie en CV per email naar marjan@michelkoene.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

dé Koene
oplossing!

Ingeschreven onder nummer 01060208 bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.
Prijsopgaven, transakties en leveringen geschieden volgens onze leverings- en betalingsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 1884.
Deze voorwaarden kunnen u op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden en zijn gratis te downloaden van onze website www.michelkoene.nl.

