BEN JIJ DE ECHTE
PROBLEEMOPLOSSER?

DEN ELZEN WONEN | SLAPEN | DESIGN IS DÉ WOON- EN SLAAPSPECIALIST IN DE REGIO ROERMOND.
EEN DYNAMISCH BEDRIJF MET VEEL LEUKE MENSEN DIE GEZAMENLIJK EN VOL ENTHOUSIASME DE AMBITIES
VAN DEN ELZEN WONEN | SLAPEN | DESIGN WAARMAKEN. ZELFSTANDIGHEID, VERANTWOORDELIJKHEID
NEMEN EN VOORAL PLEZIER IN JE WERK STAAN HIERBIJ CENTRAAL.

DEN ELZEN GROEIT! EN DOOR DE GROEI ZIJN WE OP ZOEK NAAR EEN

Service monteur meubelen (m/v)
Word jij helemaal enthousiast van het sleutelen aan meubels en ben jij een kei in het repareren ervan? Heb jij zeker
geen twee linker handen en ben jij dé handige Harry die wij zoeken? Dan kunnen wij niet wachten om meer van jou
te weten te komen. Wie weet kom jij binnenkort ons team versterken met jouw kennis en kunde!
WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU:
Als Service monteur bij Den Elzen wonen | slapen | design doe je er alles aan om onze klanten tevreden te stellen. Kraakt er
een eetkamerstoel? Dan weet jij als service monteur wat je moet doen. Zit er een klein scheurtje in het hout? Jij ziet direct of
het een eigenschap van het meubel is óf het toch gerepareerd moet worden. Bij jou is alles mogelijk. Zeker voor de klant! Je
beoordeelt een klacht, voert reparatiewerkzaamheden uit waar nodig en zorgt dat de klant met een tevreden gevoel kan
genieten van zijn gekochte meubels.
UIT TE VOEREN TAKEN:
• Je repareert meubels bij onze klanten thuis;
• Je bent verantwoordelijk voor de controle van de retour items en voert herstel-/reparatie werkzaamheden uit waar nodig;
• Je bedenkt servicegerichte oplossingen, waarbij je de klanttevredenheid hoog in het vaandel hebt staan.
HIER HERKEN JIJ JEZELF IN:
• Je hebt affiniteit met meubels;
• Werken in een team is jouw ding, maar je neemt ook je eigen verantwoordelijkheid;
• Voor jou staat de klant altijd op nummer 1 en je gaat niet weg tot de klant happy is met de nieuwe meubels;
• Jij steekt graag de handen uit de mouwen, maar zorgt er wel voor dat je nauwkeurig werkt.
WAT WIJ JOU BIEDEN:
• Een fulltime aanstelling (37 uur);
• Een leuke baan met afwisselende werkzaamheden;
• Je werkt in een gezellig team in een informele en fijne werkomgeving;
• Personeelskorting!
• 8% Vakantiegeld en meer…
INTERESSE:
Ben jij die klantvriendelijke en service gerichte monteur die bij onze klanten hun aangekochte meubels op professionele wijze
monteert/repareert? Dan bieden wij een gevarieerde baan in een groeiende onderneming.
Stuur je motivatiebrief en cv naar sollicitatie@den-elzen.nl ter attentie van Elies Evers o.v.v. ‘Service Monteur 2022’.
Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

