RIJBEWIJSTEAM BV
Wie zijn wij
RIJBEWIJSTEAM BV opgericht in 2006, werkt samen met een sterk team van
franchisenemers om voor de kandidaat een aantrekkelijk en kwalitatief zeer
goede rijopleiding neer te zetten.
Bij ons staat de kandidaat centraal. Samen met de kandidaat doen wij er alles
aan om zo snel, zo goed en zo leuk mogelijk het rijbewijs te halen voor auto, auto
met aanhanger (BE), motor en scooter. Maar ook voor theorielessen, taxipas,
WRM, Code95 en het volgen een opleiding voor rijinstructeur kun je bij ons prima
terecht. Wij zijn niet voor niets marktleider in Vlissingen, Middelburg en Goes.
Maar ook op andere plaatsen op Walcheren, de Bevelanden, ZeeuwsVlaanderen zie je ons rondrijden. We zijn er voor heel Zeeland!
Wat zoeken we
Frontoffice/administratief medewerker
Als Frontoffice/administratief medewerker van RIJBEWIJSTEAM BV ben je
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij ons op kantoor. Dit
varieert van het te woord staan van klanten zowel telefonisch als aan de balie tot
het bestellen van onze leermiddelen. Jij zorgt voor het overzicht van onder
andere de planning en agendabeheer. Onder andere het inplannen van de
theoriecursus, theorie-examens en praktijkexamens. Ook het versturen van
facturen behoort tot je taken. Kortom heel dynamisch.
Je werkt samen met een enthousiast team van rijinstructeurs. Je onderhoudt
contacten met de instructeurs en het CBR. Je bent enthousiast, stimuleert en
motiveert. Ook ben je duidelijk naar het team, zodat iedereen weet wat hem of
haar te doen staat. Dus sterke communicatievaardigheden zijn wel vereist.
Dit verwachten we van jou:
•
•
•
•
•
•
•

Je zet de kandidaat op nummer 1, 2 én 3
Je gaat voor kwaliteit bent servicegericht. Zonder moeite zet je net dat
extra stapje voor de kandidaten en je collega’s
Je hebt een proactieve houding en bent praktisch ingesteld
Je wil elke dag een beetje beter worden.
Je hebt enige ervaring in een soortgelijke rol
Onze doelgroep spreekt je aan
Kennis en handigheid van sociale media is voor jou gewoon

Dit mag je van ons verwachten:
•
•
•
•

Een marktconform salaris
Een open, informele en collegiale sfeer
Doorgroeimogelijkheden
Een werkplek op een fantastische locatie

Wil je er werk van maken?
Reageer per email en laat ons weten dat jij goed bij Rijbewijsteam BV past en
welke werkervaring je hebt. Dan nemen wij contact met je op en ontmoeten we
elkaar hopelijk snel.
Soort dienstverband: Parttime

