Aanstormend talent
Functieomschrijving
Verhuur medewerker FT
(40uur)
Verhuur medewerker bij
ABS-Verhuur, de leukste
klantcontacten en een
flinke dosis vrijheid.

Gezocht
Wij zijn op zoek naar een
echte aanpakker! Ben jij
de verhuurmedewerker /
chauffeur die wij zoeken?

Als Verhuurmedewerker krijg je met materialen en machines
te maken die de handel en industrie gebruikt voor het klaren
van allerhande klussen. Je werkzaamheden zijn afhankelijk van wat jij
precies verhuurt. Dit kunnen machines en apparaten zijn voor een klusbedrijf
(bouwdrogers, boormachines of zaagtafels) of heftrucks en hoogwerkers omdat een
klant van je de bovenloopkraan wil inspecteren of de lampen moet vervangen bovenin
de bedrijfshal.
Vaak ben je voornamelijk bezig met het helpen van klanten en het adviseren over het
assortiment. Je levert een bijdrage aan het verhuurklaar maken van artikelen. Verder
ben je bezig met de afgifte en terugname van gehuurde artikelen en de bijkomende
administratie. Daarnaast stel je de verhuurcontracten op en verzorg je de reserveringen.
Je moet de inventaris goed in de gaten houden en de verhuur zo plannen dat je zoveel
mogelijk klanten tevreden kunt stellen. Soms hoort het regelen van vervoer van de
artikelen ook tot je takenpakket.
Werkzaamheden die, als jouw interesse daar ligt, is bijvoorbeeld het verrichten van
onderhoudswerkzaamheden aan en het verhuurklaar maken van de machines, het opstellen
van huurcontracten, het reinigen van gehuurde middelen, het laden van onze BE combinatie
of vrachtwagen, het uitleggen van de werking van bepaalde machines of apparatuur.
Een Verhuurmedewerker heeft een representatieve functie met
een commercieel karakter.
Voor de functie van Verhuurmedewerker heb je naast een VMBO diploma geen extra
opleiding nodig. Uiteraard is MBO of HBO niveau ook mogelijk, met opleidingen in de
richting van de sector of meer algemeen commercieel. Soms kan het voorkomen dat
je wat bijscholing krijgt tijdens je werk als verhuurmedewerker in bepaalde aspecten
van de producten die je verhuurt. Een B+E rijbewijs is handig, groter mag uiteraard ook.
Dat komt omdat je soms onderweg bent om goederen af te geven en het kan dan ook
voorkomen dat je dat met bestelbusjes moet doen.

HOE ZIEN WE JOU:
Als Verhuurmedewerker is het zeker belangrijk dat je ordelijk bent. Je moet namelijk veel
gegevens ordenen en goed plannen om te zorgen dat alle verhuurwerkzaamheden goed
verlopen (Perfectionist). Verder is het belangrijk dat je vriendelijk en geduldig bent om
te zorgen dat de klanten tevreden zijn en jij ze als Verhuurmedewerker zo goed mogelijk
kan helpen (Bemiddelaar).
Als Verhuurmedewerker kom je voornamelijk in contact met de klanten. Met hen ga je
de verhuurafspraak aan en aan hen huur je dan ook de spullen uit. Verder heb je ook
nog veel interactie met je collega’s omdat je vaak samen moet werken.
ALS VERHUURMEDEWEKER BIJ ABS-VERHUUR KUN JE REKENEN OP:
• Een passend salaris (afhankelijk van je ervaring) en reiskostenvergoeding. Via het
Pensioenfonds Metaal en Techniek bouwen we ook samen aan je pensioen.
• Een compleet ABS-Verhuur-kledingpakket, zodat je er altijd top uitziet.
JIJ BRENGT VEEL MEE:
• Goed gedrag, wat je kan aantonen door een VOG aan te leveren.
• Flexibiliteit; af en toe bijspringen op de vestiging met allerhande werkzaamheden
vind je ook leuk.
• Een goede conditie en een verzorgde verschijning.
HET VOORDEEL VAN ABS-VERHUUR
ABS-VERHUUR is een mooie basis van waar je alle kanten op kunt. We bieden veel
mogelijkheden om je te ontplooien in je functie.
WIJ ZOEKEN EEN VERHUURMEDEWERKER OP DE VOLGENDE VESTIGING:
• Krimpen aan den IJssel
BEZORG JE ONS EEN SOLLICITATIE?
Klik direct op onderstaande button en solliciteer. Dan hoor je snel of ik je uitnodig voor
een 1ste gesprek. Eerst nog een vraag? Bel of what’s app Ronald Arends op 06-53177813

Solliciteer direct!

