Medewerker afleveringen E-bikes

Als medewerker afleveringen E-bikes start je ’s ochtends met het laden van de aangeschafte Amslod
E-bikes. Dankzij ons planningssyteem weet je precies welke fiets waar moet staan. Na het laden stap
je achter het stuur van je Amslod bus en op je tablet zie je wat het eerste afleveringsadres van de dag
is. Aangekomen bij de klant zorg je dat de aflevering als een feestje wordt ervaren. Je verricht de
laatste handelingen om de E-bike volledig rijklaar te maken en naar wens van de klant af te stellen. Je
geeft geduldig en enthousiast uitleg over de Amslod E-bike. Wanneer de klant tevreden is, wens je
deze veel fietsplezier en stapt weer in je bus…op weg naar het volgende feestje.
Wanneer je alle E-bikes hebt afgeleverd keer je met een voldaan gevoel terug naar huis in de
wetenschap dat er weer een aantal tevreden Amslod klanten bij zijn gekomen.
Als visitekaartje van Amslod ben je:
•
•
•
•
•
•
•

Klantvriendelijk
Prettig in de omgang
Stressbestendig
Flexibel
Geduldig
Representatief
Zelfstandig

•
•
•
•
•
•
•

Spreek je accentloos Nederlands
Heb je affiniteit met techniek
Beschik je over een goede fysieke en mentale conditie
Ben je in het bezit van een rijbewijs B
Ken en volg je de verkeerswetgeving
Beschik je over minimaal MBO werk- en denkniveau
Afspraak = afspraak staat bij jou hoog in het vaandel

én:

Als je bij Amslod werkt dan ben je verzekerd van training en opleiding om nog meer uit jezelf te
halen. Bij Amslod kun jij jouw ambities dan ook waarmaken. Tijdens een interne training zal de
nodige produktkennis worden opgedaan. Uiteraard kun je rekenen op marktconforme
arbeidsvoorwaarden.
Wie zijn wij?
Amslod is dé specialist in Nederlandse elektrische fietsen. Wij werken continu aan de ontwikkeling
van toonaangevende producten met de beste prijs- kwaliteit verhouding. Wij verrassen onze klanten
graag met onze persoonlijke aanpak, ons deskundige advies en vakmanschap. Wij zijn ambitieus en
willen scoren. Dit doen wij allemaal met maar één doel: Uitblinken in klanttevredenheid. Dit noemen
wij de Amslod winnaars mentaliteit. Ons geheim zit in deze bijzondere bedrijfscultuur en onze
medewerkers selecteren wij hierop. Plezierig samenwerken is daarbij de sleutel tot succes. Elke dag
een stukje beter. Herken jij je hierin dan nodigen wij je uit te reageren. Reacties uitsluitend per mail
aan personeelszaken@amslod.nl voorzien van motivatie, CV en recente foto. Alleen aanmeldingen
die voldoen aan voorgaande worden in behandeling genomen en krijgen een terugkoppeling.

