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Vacature Stagiaire Klantadministratie/Commercieel

Medewerker (Hengelo/Almelo)

“HUUS.nl is de leukste plek waar ik ooit heb gewerkt. Serieus” 

                         – Nikay, klantgeluk

Wij zijn HUUS.nl! We zijn een team van 130 gekke, gezellige maar hardwerkende

mensen. HUUS.nl is dynamisch. Er is geen dag hetzelfde. Wil je ons alvast leren kennen

kijk dan op de Over HUUS pagina.  

Met twee winkels en kantoren verspreid over Apeldoorn, Hengelo, Almelo, twee outlets en een

webshopuitbreiding naar België timmeren we dan ook hard aan de weg!  

Wat ga je allemaal doen?

De afdeling Klantgeluk is een belangrijke afdeling binnen onze organisatie. Zij hebben al het contact met klanten, via de

telefoon, chat of email. Heb jij het in je om klanten blij te maken, heb jij een goede telefoonstem en kan jij daarmee al

onze klanten enthousiast te woord te staan? Dan zoeken we jou!

Taken 

Jij ondersteunt je collega’s in het klantcontact: telefoon, chat, social media en e-mail

Je gaat ons helpen om van onze klanten echte HUUS.nl ambassadeurs te maken

Hoe zorgen we ervoor dat onze klanten goed geholpen worden en graag weer bij ons terugkomen?

Als het goed is, heb je naast deze werkzaamheden nog tijd over. Mooi, want we benutten al jouw kwaliteiten

graag. Waar wil jij je nog graag in ontwikkelen? Die vrijheid krijg je van ons!

Wat we van jou verwachten 

Je bent momenteel bezig met een

MBO opleiding. Wij zijn een erkend

leerbedrijf voor de opleidingen:

Je zoekt een stageplek voor

minimaal een half jaar en minimaal

twee dagen per week

       -Bedrijfsadministrateur

       -Ondersteunende administratieve

        beroepen

       -Commercieel Medewerker

Competenties

Klantgericht

Overtuigend

Commercieel

Luistervaardigheid

Doelgericht

Communicatief vaardig

Stressbestendig

Enthousiast geworden? Waar wacht je dan nog op? Mail jouw motivatie en CV naar vacatures@huus.nl Heb je vragen?

Bel of stuur een berichtje naar onze HR afdeling (06-86835260)

Op onze afdeling klantadministratie komt een uitdagende stageplek vrij! Ben jij

diegene die altijd klaar staat voor anderen? Lijkt het je l om onze klanten goed en

daadkrachtig te helpen? Hou je wel van een beetje hectiek? Wij bij HUUS.nl

hebben een echt leuke stageplek bij onze afdeling klantgeluk openstaan.

Wat krijg je van ons? 

Een fijne werkplek met jonge

collega’s en andere stagiaires

Een uitdagende omgeving met

serieuze verantwoordelijkheden

Stage lopen in ons kantoor in

Almelo of Hengelo

Stagevergoeding

Heb je een idee hoe iets beter kan?

Kom maar op!

En dan nog even dit: wij geloven in talent en persoonlijkheid. HUUS.nl geeft jou

de ruimte om te werken aan jouw stageopdrachten en daarnaast krijg je de

mogelijkheid om mee te denken aan de ontwikkeling van het team binnen

HUUS.nl. Zie jij je hierin terug? Dan ontvangen je we graag je sollicitatie.

https://huus.nl/over-huus/

