Klantenservice medewerker gezocht! (28 uur)

Groen, duurzaam en wil je je inzetten voor
onze missie om mee te helpen met het
behoud van onze wereld? Wij zoeken
mensen die geloven in wat we doen. Wij
zijn een jong coöperatief energiebedrijf en
helpen inmiddels meer dan 95 coöperaties
om samen projecten te realiseren die
groene energie opleveren.
Ben jij iemand die ons kan helpen met zijn
of haar positieve energie?

Wat houdt het werk in?

Je helpt klanten, belt ze als men niet op tijd betaalt en werkt in onze administratie de
gegevens bij.
Je controleert meterstanden en afrekeningen zodat iedereen niet teveel betaalt.
Je denkt mee hoe we de klantenservice nog beter kunnen maken.
Wat bieden wij jou?
Een leuke sfeer op kantoor waar we gezamenlijk aan een tafel lunchen en afgezaagde
grapjes maken, samen wandelen of een broodje gaan halen.
Je hebt veel vrijheid om je werk spannender te maken door mee te denken met een
groeiend bedrijf en als je thuis wilt werken dan is dit ook bespreekbaar.
Misschien lijkt het voor jou nog wat ver weg, maar wij denken alvast aan je oude dag. Elke
collega maakt automatisch gebruik van onze pensioenregeling.
We willen we graag van jou:
MBO+/HBO+ werk- en denkniveau en ervaring in zakelijke communicatie per telefoon en
mail.
Ervaring op gebied van financiële administratie (Excel en Exact) is een pré.
Dat je kunt werken met administratiesystemen en dat je een flexibele houding hebt.
Interesse?
Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 25 maart naar: Energie VanOns, ter
attentie van Jaap Hoeksema, per mail: jaap.hoeksema@energievanons.org.
Ook voor vragen kun je bij Jaap terecht: 06-81761565
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