MEDEWERKER CUSTOMER SERVICE & SUPPORT
(vestiging Tilburg)
WAT WE VOOR JE IN DE AANBIEDING HEBBEN
Voor ons ben je heel belangrijk, want jij zorgt ervoor dat klantorders correct worden verwerkt in het
systeem. Op de customer service afdeling starten onze logistieke processen en jij bent daar onderdeel
van. Onze klanten willen graag weten waar hun orders zich bevinden en jij voorziet ze van deze informatie d.m.v. ons track & trace systeem. De zorg voor de goederen van onze klanten is onze kracht. Een
nauwkeurige administratie is hierbij essentieel, hierin vervul je een belangrijke rol als customer service &
support medewerker.
WAT WE GRAAG IN ONS TEAM WILLEN
•
•
•
•
•

Iemand met een afgeronde HAVO/VWO opleiding
Je scoorde goed op topografie en hebt interesse in logistiek
Gewoon goede kennis van MS Office
Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Goede communicatieve en sociale vaardigheden

WAT WE GRAAG VOOR JOU WILLEN BETEKENEN
Omdat je 4 of 5 volle dagen op ons kantoor zit doen we ons uiterste best dat je je zoveel mogelijk thuis
voelt. We vinden groei belangrijk, dus jouw persoonlijke groei, d.m.v. bijv. opleiding, nemen we mee in
de groei van het bedrijf. Persoonlijke aandacht en begeleiding vinden we, zeker in de beginfase, belangrijk. We investeren daar dan ook veel tijd in. Je zal starten met een basissalaris die past bij je leeftijd
en kan, afhankelijk van jouw investering en performance, snel groeien.
Meer informatie over BF Global Logistics vind je op www.bfglogistics.com
Wil je meer informatie over de functie graag contact opnemen met de heer Jeroen van Dijk via tel
+31 6 1257 2965 of per mail naar: jeroen.vandijk@bfglogistics.com.
Je CV en brief kan je sturen personeelszaken@bfglogistics.com
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