Suzuki zoekt een Junior Medewerker After Sales Support m/v
(ft)

Draag jij ook bij aan een optimaal serviceniveau
van onze klanten?
Wat ga je in deze functie doen:
In de functie Junior Medewerker After Sales
Support vorm je de backbone van after sales, het
centrale aanspreekpunt voor dealers als het gaat
om after sales en service. Uiteraard streef je een
maximale klanttevredenheid na. Je denkt proactief mee en biedt ondersteuning bij
operationele en technische issues. Hierbij kun je
denken aan:
• Helpdeskondersteuning aan de
dealerorganisatie.
• Garantie-afhandeling en reclamaties.
• Afhandelen van transportschades.
• Kwaliteitscontrole en technische
kwaliteitsbewaking.
• Ondersteuning en advies aan dealers.

Waarom wil jij graag bij Suzuki werken:
•

•
•
•

Omdat wij het meest betrokken auto,
motorfiets en marine merk van
Nederland zijn.
Omdat wij initiatief waarderen.
Omdat wij Nederland aan het veroveren
zijn.
Omdat jij van een uitdaging houdt.

Wat bieden wij:
Wij bieden een prettige werkkring binnen een
team van enthousiaste specialisten en
uitstekende arbeidsvoorwaarden die in
overeenstemming zijn met het niveau van deze
veelzijdige functie.

Wat vragen wij:
•
•
•
•
•
•
•

HBO opleiding op het gebied van
commercie of (auto)techniek
Bij voorkeur technische affiniteit en
merkkennis op het gebied van Suzuki
Enthousiast en gedreven
Een echte teamplayer
Goede kennis van de Nederlandse en
Engelse taal in woord en geschrift
Communicatief vaardig
Affiniteit met automotive is een must

Ben je enthousiast geworden?
Mail dan jouw sollicitatie met een curriculum
vitae naar vacature@nimag.nl t.a.v. Marian van
der Weele, afdeling HRM.
Voor nadere informatie over de inhoud van deze
functie kun je contact opnemen met Tonny van
der Zanden via 06-46806519 of
t.vanderzanden@nimag.nl.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs
gesteld.

BV NIMAG maakt deel uit van de Louwman Group, is opgericht in 1935 en kent een rijke historie. Onze kernactiviteiten bestaan uit de import en het
distribueren van auto’s, motorfietsen, atv’s en buitenboordmotoren van het Japanse kwaliteitsmerk Suzuki. Met zo’n 75 gemotiveerde en goed
opgeleide specialisten en een lokaal gewortelde en betrokken dealerorganisatie streven we naar het behalen van ambitieuze doelstellingen.

