Werken bij De Service DAF Dealer van het jaar?
Ben jij dé enthousiaste collega die ons team komt versterken? Dan hebben wij de juiste baan voor jou. Voor
onze vestiging in Den Bosch zijn wij op zoek naar een

MAGAZIJN MEDEWERKER
Wat is jouw functie?
• Als magazijn medewerker ga je samen met collega’s zorgen voor beheer van de voorraad en het
verkopen aan eigen werkplaats en externe klanten
• Het verwerken van bestellingen waaronder het uitzoeken, bestellen, ontvangen en administratief
verwerken van de onderdelen hoort daarbij
• In deze functie werk je in een goed geoutilleerde, moderne werkomgeving
Wie zoeken wij?
• We zijn op zoek naar een kandidaat die (voertuig)technisch inzicht heeft is en algemene ervaring
heeft met computers
• Die op een overtuigende, commerciële en professionele manier communiceert
• Je hebt een flexibele instelling, bent klant- en servicegericht en je hebt oog voor kwaliteit
• Je werkt graag in teamverband
Wat bieden wij jou?
• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
• De kans om mee te groeien in een moderne en prettige werkomgeving waar kwaliteit en
servicegerichtheid hoog in het vaandel staan
• Wij bieden een gedegen inwerkperiode met relevante trainingen
• Een leuke werksfeer in een bedrijf met een open en informele bedrijfscultuur
• Jouw werklocatie is Den Bosch en jouw werk wordt uitgevoerd in verschoven diensten
Wat wordt jouw bedrijf?
Van Hooft is als allround bedrijfswagendealer van de merken DAF, IVECO en FIAT al decennia lang een
begrip in Brabant. Wij staan bekend om onze uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en service, maar ook om
ons totaalpakket op het gebied van After Sales. Als bekroning op de kwaliteit van onze Nederlandse
bedrijven en onze mensen zijn we in 2014 en 2017 keer benoemd tot “DAF dealer van het jaar” en recent
tot “DAF Service Dealer van het jaar”!
Van Hooft is onderdeel van het familiebedrijf LenGo Automotive Group, actief in 3 landen met bijna 1.200
medewerkers. Meer informatie over ons bedrijf vind je op www.hooft.nl en www.lengoautomotivegroup.com
Hoe verder?
Heb je vragen dan kan je contact opnemen met Nico van Beek (directeur Van Hooft) op 06-51223958.
Ben je al enthousiast? Schrijf dan je sollicitatie met motivatie en CV naar vacature@hooft.nl

