Onze opdrachtgever is sinds 2020 de schakel tussen techniek en techneut. In de omgeving van
Wolvega hebben zij een groot netwerk in de bouw- en technieksector. Voor deze succesvolle
onderneming zijn we op zoek naar een
fulltime Sales Intercedent
Begrijp je hoe je moet communiceren met enerzijds de klant en anderzijds onze werknemers op de
werkvloer? Kun je makkelijk tussen deze partijen schakelen, en raak je niet in de war als je planning
onverwacht toch gaten vertoont?
Omdat het plannen van de flexkrachten een zeer belangrijk onderdeel is van jouw werk ben je ook
administratief sterk en is regelen één van jouw sterkste punten. Je levert kwaliteit in dienstverlening
en doet wat je zegt, je bewaakt de opkomst van flexkrachten en anticipeert hierop. Om jouw
bezetting optimaal te houden, houd je goed contact met de klant én de flexkracht. Ook niet stressen
is belangrijk, je kunt soms last-minute aanvragen bij de klant krijgen. Stressbestendigheid is
belangrijk! Kortom, een functie met veel verantwoordelijkheid waarbij dynamiek voorop staat.
Wat vragen wij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De flexkrachten werven en deze zo optimaal mogelijke inplannen
De opkomst van de flexkrachten controleren en bewaken
Nauw contact tussen jou en de opdrachtgever houden
Administratie afhandelen, waaronder de salarisadministratie
Minimaal MBO+ werk- en denkniveau
Je bent bereid om in topdrukte op afwijkende tijden te werken
Fulltime beschikbaar, 32 uur per week is bespreekbaar
Je bent woonachtig in of omgeving van Zwolle
Rijbewijs B, een eigen auto is een pré
Je hebt bij voorkeur ervaring als intercedent
Je hebt een commerciële instelling en speelt graag in de behoeftes van mensen
Je hebt gevoel voor humor, bent proactief, hebt een zelfstandige werkhouding en kunt
uitstekend samenwerken
Je kunt goed en direct communiceren met klanten en kandidaten

Waar kun je op rekenen:
Een bij de functie passende beloning
Je komt te werken in een informeel klein en hecht team
Professionele ondersteuning tijdens de inwerkperiode

Heb je belangstelling voor deze vacature en voldoe je aan de functie-eisen? Dan ontvangen we graag
je cv en motivatiebrief op het mailadres: roel@winkdevelopmentgroup.nl ter attentie van Roel Wink
Ook voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Roel via 0630 22 39 25.
Soort dienstverband: Bepaalde tijd, Onbepaalde tijd

