Intercedent tweetalig (m/v)
40 uur per week

De onderneming:
GOODMORNING B.V., gevestigd in Etten-Leur, bestaat dit jaar 17 jaar en heeft sinds de oprichting
een stevige groei doorgemaakt. Dagelijks zijn er bij GOODMORNING B.V. ca. 2.000 gemotiveerde
uitzendkrachten aan het werk bij opdrachtgevers in de tuinbouw, industrie, de verpakkings- en de
voedingssector. De uitzendkrachten worden gekenmerkt aan hun internationale verscheidenheid en
grote motivatie. Ze worden aangestuurd en begeleid door een enthousiast team van circa 50
medewerkers in Nederland die altijd klaar staan voor de klanten. Binnen GOODMORNING kan de
cultuur worden omschreven als: informeel, hard werken, betrokken, flexibel en slagvaardig in een nononsense omgeving.
Voor ons steeds uitbreidende netwerk van opdrachtgevers zoeken wij een Intercedent.

De hoofdtaken/functie:
•
•
•
•
•
•
•

De schakel zijn tussen opdrachtgever en uitzendkracht, treedt indien noodzakelijk op als
bemiddelaar tussen bedrijf en uitzendkracht;
Onderhoudt in afstemming met de Accountmanagers Buitendienst contact met bestaande klanten;
Draagt zorg voor een correcte weekplanning van de klantbezoeken en de daarbij behorende
rapportages in het CRM-systeem;
Verantwoordelijk voor poolmanagement activiteiten, zoals verwerken van aanvragen van klanten,
ziekte en verlof, ziekteverzuimbegeleiding;
Selecteert en beoordeelt uitzendkrachten werkzaam bij opdrachtgevers op basis van de door de
klant aangegeven verwachtingen c.q. kenmerken en verzorgt de introductiebijeenkomsten voor
nieuwe medewerkers;
Bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening;
Begeleidt uitzendkrachten bij opstart van een nieuw project en is het directe aanspreekpunt voor
zijn of haar uitzendkrachten.

De ideale kandidaat:
•
•
•
•
•

Heeft een afgeronde opleiding en een Hbo-werk- en denkniveau verkregen door ervaring;
Heeft minimaal enkele jaren relevante werkervaring in de zakelijke dienstverlening en beheerst
uitstekend de Nederlandse, Engelse en Hongaarse of Roemeense taal in woord en geschrift;
Is resultaat- en klantgericht, commercieel daadkrachtig, communicatief vaardig, vasthoudend,
efficiënt organiserend en representatief;
Is in het bezit van een rijbewijs;
Heeft geen 9 tot 5 mentaliteit.

Interesse?
Uw sollicitatiebrief met Curriculum Vitae kunt u sturen naar vacature@goodmorning.eu.
Onvolledige reacties en reacties die niet voldoen aan het gestelde profiel, zullen niet in behandeling
worden genomen.

