
TECHNISCHE BINNENDIENST MEDEWERKER

Enthousiast geworden?

De snelst groeiende verhuurder van Nederland zoekt een technische 
binnendienst medewerker verhuur, die de uitrol van een verhuurvloot van 
1400 hoogwerkers kan helpen realiseren. Zorg jij dat de dagelijkse orderflow 
gestructureerd verloopt en kun jij tegelijkertijd uitstekende service verlenen 
aan onze klanten? Dan zijn wij op zoek naar jou die ons verder helpt te 
bouwen aan het mooiste verhuurbedrijf van Nederland!

WAT GA JE DOEN?
■ aannemen, afhandelen van schade en 
   onderhoud. 
■ aansturen van onderhoudspartijen. 
■ afspraken maken met leveranciers.
■ monitoren en grip houden op het schade- en      
   onderhouds proces.
■ administratieve werkzaamheden. (facturering)
■ de verhuurvloot  verder technisch 
   optimaliseren.

WAT VERWACHTEN WIJ?
■ Dat jij een technisch MBO/HBO werk- en          
   denkniveau hebt.
■ Dat jij minimaal twee jaar ervaring in een          
   klantgerichte omgeving hebt. 
■ Dat jij oplossingsgericht bent.  
■ Dat jij sterke communicatieve vaardigheden
   bezit.
■ Dat jij een flexibele & dienstverlenende 
   instelling hebt.
■ Dat jij ondernemend bent in je werk en je 
   hebt altijd ideeën ter verbetering. ARBEIDSVOORWAARDEN:

■ Brutosalaris 2500 – 3500 euro per maand. 
   afhankelijk van kennis en ervaring.
■ 8% vakantiegeld.
■ Prestatiebonus.
■ Reis- en telefoon kostenvergoeding.
■ 40 uur per week.
■ Hoogwerkt is een snel groeiend bedrijf  
   waardoor er voldoende doorgroei      
   mogelijkheden zijn.

OVER HOOGWERKT:
Hoogwerkt heeft drie belangrijke uitgangspunten:
■ C02 uitstoot verlagen
■ Veiligheid vergroten
■ Kosten reduceren

Dit doen wij door het meest duurzame materieel in te zetten en zo samen met onze klanten 
maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Een transparante wijze van samenwerking, 
kiezen we samen met onze klanten voor een duurzamere wereld

Stuur Arnold Grootveld een mail met je CV en vertel hem waarom we jou 
moeten aannemen: arnold.grootveld@hoogwerkt.nl
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