
VACATURE STORINGSCOORDINATOR 32uur part time

Wie ben jij?
Als Storingscoördinator ondersteun je team bij de planning rondom het oplossen van storingen bij klanten en je
bent daarbij het eerste aanspreekpunt voor onze klanten met een verstopping. Hiernaast doe je de
werkvoorbereiding en zet je alle materiaal en materieel gereed voor de collega’s buiten.

Verder heb jij?
Een mbo-diploma in de techniek of een vergelijkbaar niveau door werkervaring.
Telefonisch contacten met klanten en medewerkers.
Coördinatie ervaring van het maken van een dienstroosterplanning.
Administratieve ervaring.
Adviserende rol ten aanzien van het effectief en efficiënt inplannen van medewerkers.
Een goede drive om nieuwe werken te scoren.
Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
De eigenschappen klantvriendelijkheid en service verlenende instelling.
Klantgerichte oplossingsgerichte instelling.

Wat mag je van ons verwachten?
Salaris conform metaal en techniek CAO / + ervaringsjaren
Een jaarcontract, met de bedoeling je aan het einde van dat jaar een vast contract aan te bieden.
Een prettige werksfeer: als collega’s staan we altijd voor elkaar klaar en komen we regelmatig samen om onze
successen te vieren.
Een warm welkom: je krijgt letterlijk een van Terheijden welkomstpakket. Tijdens de introductiedag maak je
uitgebreid kennis met ons bedrijf, daarna volg je een maand een inwerktraject. Jouw persoonlijke buddy wijst je
de weg en beantwoordt je vragen.
Goede balans tussen werk en privé: we sturen je op tijd naar huis en houden het aantal overuren in de gaten.
Een smartphone, en voor een zachte prijs zelfs de allernieuwste.

Salaris indicatie:
€ 2.139 - € 2.883 (op basis van 38 uur)

Info over ons bedrijf.
“Er is altijd een oplossing”. Dat zeggen wij bij van Terheijden Rioleringsbeheer altijd. Al meer dan 20 jaar hét
adres voor al uw rioolonderhoud in woonhuizen en bedrijfspanden. We zijn thuis in rioolonderhoud in de breedste
zin des woords.. Als bedrijf ontzorgen wij de opdrachtgever waarbij de klant centraal staat.
Met de nodige dosis creativiteit, doorzettingsvermogen, transparante en innoverend vermogen realiseren we
uitdagende en spraakmakende rioolproblemen van klein tot middelgroot.

Herken jij jezelf in bovenstaand functieprofiel ? Bel dan naar (0164) 241246 of kom direct
langs bij onze vestiging.

Van Terheijden Rioleringsbeheer
Boerenweg 2B
4726 SJ Heerle
Kornee@vanterheijden.com


