01
dave@pdhenri.nl

Haardencentrum Alkmaar is een jong, dynamisch en groeiend bedrijf en onderdeel van
Pierres d’Henri bv. Beide bedrijven zijn gevestigd op hetzelfde adres met een
toonaangevende showroom waar dagelijks klanten worden ontvangen. Haardencentrum
Alkmaar verkoopt en installeert natuurstenen schouwen, haarden en kachels in Noord
Holland met een frisse kijk op de branche. Wij richten ons op het hoger segment, bieden
exclusieve haarden en kachels, uitdagende haardpartijen en hebben daarbij veiligheid,
kwaliteit & hoogwaardige afwerking hoog in het vaandel staan.
Wij zijn op zoek naar een parttime

Receptioniste / Telefoniste
Als receptioniste / telefoniste ben je het eerste gezicht en visitekaartje van ons bedrijf. Je
bent het eerste aanspreekpunt voor klanten & bezoekers. Je ontvangt hen op hartelijke wijze
en verwijst hen door naar de showroom waarna je de juiste collega op de hoogte stelt. In
sommige gevallen is het van belang dat je bezoekers voorziet van koffie of thee, dus
gastvrijheid is een belangrijk aspect binnen de functie. Je bedient de telefooncentrale en
handelt zorgvuldig de binnenkomende mail af. Je voert licht administratieve werkzaamheden
uit zoals het bestellen van verkoopmateriaal en het scannen en opslaan van documenten. Je
verwerkt de binnenkomende en uitgaande post en verzorgt de lunch.
Wij vragen
✓ Relevante opleiding op minimaal MBO werk- en denkniveau
✓ Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
✓ Kennis van office en outlook. Ervaring met de software van Exact is een pré.
Jij bent
✓ Proactief en zelfstandig.
✓ Representatief
✓ Positief ingesteld
Je komt terecht in een persoonlijke en informele organisatie met een prettige werksfeer. De
werkzaamheden zijn afwisselend en je werkt zelfstandig.
Naast werken op zaterdag is er de mogelijkheid parttime te werken tijdens vakantie, verlof en
afwezigheid van collega’s. Een eerste periode door zwangerschapsverlof zou zijn december
tot en met maart 2019.
Kortom, wij bieden je een flexibele job met aantrekkelijke voorwaarden.
Interesse in de functie van Receptioniste / Telefoniste?
Stuur dan een mail met motivatie en cv naar info@haardencentrumalkmaar.nl of neem
contact op met Janneke of Cathalijne via telefoonnummer 072 564 2 076

