At dormakaba your journey
starts with trust. Make it grow.

De vacature

Service coördinator
Wat ga je doen?
Maandag om 08:00 begint jouw werkdag te Dodewaard, je pakt een kop versgemalen koffie en zet je computer aan. Terwijl je je collega’s begroet gaat de
telefoon, de werkweek is begonnen! Als medewerker service coördinator ben jij het
telefonische aanspreekpunt voor de klant over een storing. Je analyseert de vraag
van de klant en vertaalt deze naar een werkorder, aan de hand van deze werkorder
plan je de werkzaamheden in. Je zorgt voor duidelijke communicatie met de klant,
serviceverlening zit in je bloed!
Je zorgt voor een foutloze verwerking van gemelde storingen in het geautomatiseerde administratieve systeem. Je bent iemand met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je werkt nauw samen met je collega’s, hebt een positieve instelling en
je schroomt je niet om een verbetering voor te stellen.
Functie-eisen
-

Mbo-niveau 4 (in commerciële richting)
Relevante werkervaring in (commerciële/service) binnendienstfunctie
Sterk klant- en servicegericht
Sterke contactuele vaardigheden in woord en schrift
Flexibele werkhouding
Stressbestendig
Goede kennis van het Office pakket.
Bij voorkeur eerder gewerkt met ERP-, CRM-pakketten. (SAP, Salesforce/
ServiceMax)
Goede beheersing van het Nederlands en het Engels, beheersing van Duits
is een pré

Wij behoren wereldwijd tot de top
drie van bedrijven in de markt
voor toegangs- en
beveiligingsoplossingen. Met
meer dan 16.000 medewerkers
staan wij in meer dan 130 landen
aan de zijde van onze klanten. En
wie bij ons komt werken, merkt
het meteen: We zijn nieuwsgierig
naar mensen en verwachten altijd
het beste van hen. Het openhartig
tegemoet treden van nieuwe
collega’s en ze met vertrouwen
verwelkomen - voor ons maakt
het deel uit van de cultuur die
ons al jaren succes brengt.
Vertrouwen is wat ons verbindt
bij dormakaba. En wat zorgt voor
een perfecte start voor je carrière bij
ons.

Wat bieden wij
-

Een functie voor 32 uur per week
Een prettige werksfeer met gemotiveerde collega’s
Een goed salaris
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals tegemoetkoming in
zorgpremie
Flexibele werktijden
EBIT-bonusregeling

Heeft de vacature je interesse gewekt?
Mail je CV en motivatiebrief naar solliciteren.nl@dormakaba.com
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